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        רקע כללירקע כללירקע כללירקע כללי. . . . 1111

 
 במוסדות ת על הקמת ועדה לבדיקת ההכשרה במקצועות הבריאות" החליטה ות16.5.2007מיו� בישיבתה 

  . האקדמיי� בישראל

של המבקשי� לרכוש ביקוש יחסי גבוה מציד� כ ב"ד מאופייני� ב,בה� עוסקת הועדה מקצועות הבריאות

ת "י ות"עד השני� האחרונות נלמדו מקצועות אלה א" ורק במוסדות המתוקצבי� ע. השכלה אקדמית

במכללות ומי� אלה נפתחו מספר תוכניות חדשות בתח, בשני� האחרונות. ובעיקר באוניברסיטאות

 ג� במוסדות שאינ� מתוקצבי� שו מספר בקשות לפתיחת תוכניותת והוג"י ות"אקדמיות המתוקצבות עה

הערכתה , ה# של הסטודנטי� וה# של המוסדות, אלהלמקצועות ותוכניות לימוד ביקושי� בצד . ת"י ות"ע

ה זו הערכ . במוסדות להשכלה גבוההרכתי בהמש" פיתוח� האקדמייתה כי קיי� קושי מעית ה"של ות

 במסגרת בדיקת ת"י אג% תכנו# ומידע בות"שנעשתה עהעבודה מספר ממצאי� מ# התבססה בי# היתר על 

. ג"ת ומל"י ות"אומ' ע תיהוח שנכתב בעקב"דוה .)2007, הרשקובי' (הצור" באוניברסיטה נוספת בישראל

. וצע הביקוש הכלליגבוה בהשוואה לממישנ� תחומי� בעלי ביקוש כי עלה ל "הנהנתוני� בעבודה ניתוח מ

א" הלומדי� לתואר , שבה� הביקוש ללימודי תואר ראשו# גבוה, מצב זה אופייני למקצועות הבריאות

עדר ביקוש של סטודנטי� ללימודי תואר י הוא בה,א� כ#, מקור הבעיה. 1שלישי במקצועות אלו כמעט אפסי

   .   ולא במחסור במקומות לימוד באוניברסיטאותושלישי בתחומי� אל

 אד� מתאי� לאיוש משרות של סגל כח חוסר בכבר קיי� במרבית מקצועות הבריאות, ח"כפי שצוי# בדו

בתקופה שקדמה להקמת , במקביל לכ". ורבות יזומה לא נראה שבעיה זו תיפתרוללא מע, אקדמי בכיר

ת "ר ות"וג וי"ר מל"פנה פורו� ראשי מקצועות הבריאות באוניברסיטאות המחקר אל יו,  הנוכחיתהועדה

  המחסור הקיי� במקומות להתנסות קלינית במקצועות הבריאות ואת ההשלכותוהציג בפניה� את

סוגיית ההתנסויות  . של פתיחת תוכניות לימודי� נוספות במקצועות אלה)אקדמיות ותקציביות(הבעייתיות 

ה# במוסדות , ההקליניות והשלכותיה על הלימודי� במקצועות הבריאות ועל המש" פיתוח מקצועות אל

       .ח זה" של דו5בפרק ות שאינ� מתוקצבי� נדונה ת וה# במוסד"י ות"המתוקצבי� ע

  : ועדה בהרכב הבא2008בחודש ינואר , שלמה גרוסמ#' פרופ, ת"ר ות"מינה יו, החלטה זול בהתא�

  ר" יו–א "אוניברסיטת ת, ס לרפואה" ביה–מנח� פיינרו ' פרופ �

שימש כחבר ועדה עד מאי  (גוריו# בנגב אוניברסיטת ב#, צועות הבריאותס למק" ביה–ד# בנור ' פרופ �

  ) ואז פרש מהוועדה מסיבות אישיות2009

. ש ח"המרכז הרפואי ע, רפואיי�-  מנהלת הסיעוד ומתאמת המקצועות הפרא–ר שושי גולדברג "ד �

  שיבא 

  משרד הבריאות,  מנהלת תחו� מידע–ציונה חקלאי ' גב �

  ת" חבר ות–שמעו# ינקלבי' ' פרופ �

  המכללה האקדמית הדסה ירושלי�,  סג# נשיא וראש מינהל אקדמי–ר צחי מילגרו� "ד �

  משרד הבריאות,  מנהל האג% לרישוי מקצועות רפואיי�–ר אמיר שנו# "ד �

מיכל אופיר סייעה בעבודת ריכוז הועדה מטעמה ' גב. ת" מרכזת הועדה מטע� ות–חוה קליי# ' גב �

  .ת"של ות

                                                 
1
  .11-7קבלי תארי� בנספחי� סטודנטי� ומ, ראה נתוני� מפורטי� בנוגע למועמדי� 
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 על המש" ת על דרכי� לפתרו# שתי הסוגיות המרכזיות המקשות" הועדה להמלי' לותתבקשהבכתב המינוי נ

  :2אות במוסדות להשכלה גבוהההפיתוח של מקצועות הברי

  .המחסור במקומות להתנסות קלינית .1

ואר  ומספר� הקט# של מקבלי תבאנשי סגל אקדמי בכיר במקצועות הבריאותהמחסור הקיי�  .2

 .להשלישי חדשי� במקצועות א

  

  
 בפניה ח הביניי� של הועדה והחליטה כי לאור מסקנות הביניי� שהוצגו"ג בדו" דנה המל31.3.2009ביו� 

למעט ( לא תדו# בפתיחת# של תוכניות לימודי� חדשות במקצועות הבריאות בה� עוסקת ועדת פיינרו ג"המל

ת "ח הביניי� בות"הדיו# בדו .ח הסופי וגיבוש החלטה סופית בנושא"וזאת עד להגשת הדו) מקצוע הסיעוד

  .6.5.2009- בהתקיי� 

  

ג במסגרת הדיוני� על "ת ומל" אמורות לשמש את ותיההמלצות מוגש כעת לדיו# וח הסופי של הועדה"דוה

  .תכנו# ההכשרה האקדמית והמעשית במקצועות הבריאות בישראל

  
  
  
  

                                                 
2
  .1ראה נספח  
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 עבודת הועדהעבודת הועדהעבודת הועדהעבודת הועדה. . . . 2222

  
ריפוי ,  פיזיותרפיה–אות הרלבנטיי� לעניינה הגדירה הועדה את מקצועות הברי, ע� תחילת עבודתה

 עבודת הוועדה כללה איסו% , מלבד המפגשי� השוטפי�. וסיעודתזונהמדעי ה, הפרעות בתקשורת, יסוקבע

עוד . בתי חולי� וקופות חולי�, מוסדות הלימודעל ידי לאו ושמשאלוני� , כגו#, נתוני� ממקורות שוני�

הועדה חברי . ח"דוושחלק� מצורפי� באשי חוגי� במוסדות הלימוד רשכתבו  ניירות עמדה קיבלה הועדה

לרבות הדיו# המסכ� , בפגישה זו.  פגישה נוספת בבית החולי� שיבא בתל השומר3.8.2009- בוקיימ

מרכז סימולציה " (מסר"חברי הוועדה ביקרו ב, ח"דווהתוויית שלבי הביצוע האחרוני� של כתיבת ה

 בהמש" ופורטיתרומת הביקור לעבודת הוועדה ותיאור על המרכז . ית החולי�השוכ# בתו" כותלי ב) רפואית

  .3ח"דוה

 ראתה הועדה לנכו# ,מאחר ועבודת הועדה עוסקת במקצועות המצויי� באחריותו של משרד הבריאות

  .הרלבנטיי� למקצועות אלה, של משרד הבריאותבהחלטות וצעדי מדיניות ג� להתעדכ# 

 את כנס י� המלח התשיעי  ומדיניות הבריאותבריאותהכו# הלאומי לחקר שירותי  קיי� המ2008בחודש יוני 

   .4 למשאבי אנוש במערכת הבריאות לראשונהשהוקדש

אחת מהמלצות הצוות כפי שמופיעה . מקצועות הבריאותנדו# הנושא של תכנו# כח אד� ב במסגרת הכנס

של כח אד� מקצועי בשרותי בריאות הוא הגו# האחראי לתכנו� לאומי " היא כי 12בחוברת הכנס בעמוד 

משרד הבריאות אמור להכי� מודל אינטגרטיבי של תכנו� כח אד� המבוסס על השיקולי� . משרד הבריאות

האחריות הכוללת לתכנו� כח האד� במערכות " נכתב 49 בעמוד ". צוות זהח"דוהעיקריי� המובאי� ב

את עמד הצוות על חשיבות שיתו# הפעולה של גורמי יחד ע� ז. בריאות צריכה להימצא בידי המיניסטריו�

   ".המערכת השוני� בהלי& התכנוני

ח הועדה "פרס� משרד הבריאות את חלקו השני של דו, )2008פברואר (נזכיר כא# כי סמו" לתחילת עבודתנו 

 , מתייחס משרד הבריאותח"דוחלק זה של . 5לבחינת אומד# צרכי כח האד� העתידיי� במערכת הבריאות

בחלקו הראשו# של . הפרעות בתקשורת ודיאטטיקה, ריפוי בעיסוק, למקצועות הפיזיותרפיה, בי# היתר

ח של משרד "הדו, לאור התפתחויות אלה .ח התייחס משרד הבריאות לצור" ברופאי� ואחיות"הדו

פ# באואנו נתייחס ח "בגו% הדו. היווה את נקודת המוצא לתחילת עבודתהי הועדה ו"הבריאות אומ' ע

  .אנו דני�אחד מהמקצועות בה� לכל בנוגע להמלצות משרד הבריאות ספציפי 

  

שות לפתיחת תוכניות  בקג מטופלות מספר"מל באג% האקדמי של הנציי# כי, עדהובמקביל לעבודת הו

תוכנית ,  בפיזיותרפיה3  תוכניות לתואר ראשו� מה�14'כ מדובר ב"סה. ועדה עוסקתו הבמקצועות שבה�

 אחת –כמו כ# הוגשו שתי תוכניות ללימודי תואר שני . בסיעודתוכניות  5' בתזונה ו5,  בעיסוקאחת בריפוי

  .ה בהפרעות בתקשורתיבמדעי התזונה והשני

                                                 
3
לצור" הכשרת הסטודנטי� הלומדי� מקצועות בריאות ונספח ) מרכז לסימולציה רפואית" (מסר" את השימוש של ציג מ7פרק  

  . את המרכזמתאר 13
4
שפר את תפקודה של  במטרה ל,על סדר היו� הציבורי כנסי י� המלח השנתיי� נועדו לדו# בשאלות מדיניות בריאות הנמצאות 

הסקת , מערכת הבריאות באר' מכל המגזרי� וה� משמשי� כבמה לחילופי דעות בכנסי� משתתפת צמרת. מערכת הבריאות

מנח� פיינרו נבחר השנה לעמוד בראש הצוות שד# ביחסי הגומלי# והממשקי� ' פרופ .הסכמות וגיבוש המלצות השגת, מסקנות
 הנוספי� עסקו בתכנו# כח אד� בתו" מקצועות הבריאות ובהבטחת איכות המשאב  שני הצוותי�.בי# מקצועות הבריאות

  .) ברשימה הביבליוגרפית7ראה פריט  (האנושי במערכת
5
ל כלכלה וביטוח "בראשותה עמד מר גבי ב# נו# שכיה# בזמנו כסמנכ. 2006צמבר ל משרד הבריאות בד"י מנכ"מונתה עהועדה  

  .הביבליוגרפית ברשימה 2-1י� ראה פריט . במשרד הבריאותבריאות
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הנמצאות בשלב כלשהו בטיפול# של  לעבודת עבודה ו התוכניות במקצועות הבריאות הרלבנטיי�להל# פירוט

  : ת"ות/ג"מל

. קשה לפתיחת תוכנית לימודי� לתואר ראשו# בפיזיותרפיהב –ית אונו יהקריה האקדמית קר .1

ג מיו� "נדו# בישיבת המלהנושא ( מתפקידה התפטרההועדה שמונתה לבדיקת תוכנית זו 

 הביעו חברי הועדה את עמדת� העקרונית כי אי# מקו� לפתוח 26.8.2007במכתב� מיו� . )1.7.2008

 : על הנימוקי� הבאי� התבססהעמדת� זו. תוכניות לימודי� נוספות בפיזיותרפיה

 הערכתל  הועדהח"ה הקיי� במקומות להתנסות קלינית כפי שג� הוזכר בדוהמחסור הקש �

הועדה . )8.1.2008 ג ביו�"ישיבת המלנדו# בח "הדו ( לימודי הפיזיותרפיה בישראלאיכות

ת מקלאוד ציינה כי לאור מצוקה זו והשלכותיה על רמ-סטיוארט בינדר' בראשותו של פרופ

וא% לא להגדיל את מספרי  אי# לפתוח חוגי� נוספי� לפיזיותרפיה, לימודי הפיזיותרפיה

המליצה הועדה על ,  למעשה.הסטודנטי� בתוכניות הקיימות עד ליצירת פתרו# הול� לבעיה

 .10%-בהקטנת מספר הסטודנטי� בתוכניות הקיימות 

ביעה ג� הועדה להערכת  שעליו הצהמחסור באנשי סגל אקדמי בעלי תואר שלישי בתחו� �

   . )8.1.2008ג ביו� "ח נדו# בישיבת המל"הדו(איכות לימודי הפיזיותרפיה בישראל 

ופתיחת� של חוגי� קיי� באר' מחסור בפיזיותרפיסטי�  לאי נתוני משרד הבריאות "עפ �

  .נוספי� המייצרי� עוד% של פיזיותרפיסטי� עלולה לפגוע בתנאי העבודה הירודי� כבר כיו�

  

ג בסירוב עקרוני וגור% של אנשי "נתקלה מזכירות המל, י הועדה הבודקתקבות התפטרות חברבע

ג ביו� "החליטה המל, ובאופ# חריג, לאור זאת. סגל בכירי� מהתחו� לקחת חלק בוועדה זו

  . ל" על העברת התוכנית לבדיקתו של מומחה מחו31.3.2009

ר הועדה הבינלאומית "מי שכיה# כיו, ודמקלא-בינדר' כעת נמצאת התוכנית בבדיקתו של פרופ

מקלאוד א% קיבל -בינדר'  יש לציי# כי פרופ.ג להערכת איכות לימודי הפיזיותרפיה"מטע� המל

החלטה סופית בדבר אישור פרסו� והרשמה  .ח הביניי� של ועדת פיינרו"את תרגו� דולידיו 

  .ת ועדת פיינרוו בהחלטות שתתקבלנה לאחר דיו# בהמלצ מותניתלתוכנית הלימודי�

  

 הועדה . בקשה לפתיחת תוכנית לימודי� לתואר ראשו# בפיזיותרפיה–מכללה אקדמית צפת  .2

 החלטה .ת"הבקשה הועברה לבדיקת אגפי ות. הבודקת סיימה עבודתה והמליצה המלצה חיובית

החלטות שתתקבלנה לאחר דיו#  ב מותנית והרשמה לתוכנית הלימודי�סופית בדבר אישור פרסו�

 .ת ועדת פיינרוולצבהמ

 . בקשה לפתיחת תוכנית לימודי� לתואר ראשו# בריפוי בעיסוק–מאר אליאס הקמפוס האקדמי  .3

 החלטה סופית בדבר אישור פרסו� והרשמה .התוכנית נמצאת בבחינה של ועדת בדיקה אקדמית

  . ת ועדת פיינרוומותנית בהחלטות שתתקבלנה לאחר דיו# בהמלצ

 הועדה סיימה .בקשה לפתיחת תוכנית לימודי� לתואר ראשו# בסיעוד –מכללה אקדמית לישראל  .4

בשל סוגיות . ג"ת ובפני ועדת המשנה של המל"המלצתה החיובית הובאה בפני ות. עבודתה

 .ג"הקשורות במת# היתר למוסד הנושא טר� נדו# במל



6 

 תוכנית  במסגרת תוכנית החומש הקוד� נית# אישור עקרוני להגשת–ס הגבוה לטכנולוגיה "ביה .5

 המוסד לא מימש את האישור שנית# לו ובמסגרת רשימת .לימודי� לתואר ראשו# בפיזיותרפיה

שוב נית# למוסד אישור להגשת התוכנית , ע"תש-ט"ת הגישור תשסוהתוכניות שאושרו להגשה בשנ

המוסד עדיי# לא , בשלב זה. לאחר דיו# בהמלצות ועדת פיינרו וזאת בכפו% להחלטות שתתקבלנה

  .ש את הבקשה המלאההגי

 לתואר ראשו#  בקשה לפתיחת תוכנית לימודי�–חברה , חינו", ניהול :המרכז ללימודי� אקדמיי� .6

 .ג פועלי� להקמת ועדת בדיקה בהתא� להחלטתה של ועדת המשנה" במזכירות המל.בסיעוד

 ע כשנות גישור"תש- ט" במסגרת הגדרת שנות הלימודי� תשס– יפו-א"המכללה האקדמית של ת .7

ג "התוכנית הוגשה ובמזכירות המל. נית# אישור להגשת תוכנית לימודי� לתואר ראשו# בסיעוד

 .פועלי� להקמת ועדת בדיקה

נות גישור נית# אישור שע כ"תש-ט" במסגרת הגדרת שנות הלימודי� תשס–מרכז אקדמי רופי#  .8

 .ג"ירות המלהתוכנית עדיי# לא הוגשה למזכ. להגשת תוכנית לימודי� לתואר ראשו# בסיעוד

ע כשנות גישור "תש-ט" במסגרת הגדרת שנות הלימודי� תשס–המכללה האקדמית הדסה ירושלי�  .9

התוכנית עדיי# לא הוגשה . נית# אישור להגשת תוכנית לימודי� לתואר ראשו# בסיעוד לחרדיות

 .ג"למזכירות המל

התוכנית . ונהתוכנית לתואר ראשו# במדעי התזבקשה לפתיחת  הוגשה –המרכז האקדמי פרס  .10

החלטה סופית בדבר אישור פרסו� והרשמה מותנית . נמצאת בבחינה של ועדת בדיקה אקדמית

  . בהחלטות שתתקבלנה לאחר דיו# בהמלצות ועדת פיינרו

 הוגשה בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשו# במדעי –המסלול האקדמי של המכללה למינהל  .11

הבקשה אינה עומדת (ג "המלהבקשה טר� נרשמה באג% האקדמי של . התזונה

ג "ג להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודי� חדשה והחלטות מל"הנחיות מל/ני�בקריטריו

  ).רלבנטיות בנושא

.  הוגשה בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשו# במדעי התזונה–הקריה האקדמית קרית אונו  .12

ג "הנחיות מל/וני�הבקשה אינה עומדת בקריטרי(ג "הבקשה טר� נרשמה באג% האקדמי של המל

 ). ג רלבנטיות בנושא"להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודי� חדשה והחלטות מל

 הוגשה בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשו# –חברה , חינו", ניהול: המרכז ללימודי� אקדמיי� .13

הבקשה אינה עומדת (ג "הבקשה טר� נרשמה באג% האקדמי של המל. במדעי התזונה

ג "ג להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודי� חדשה והחלטות מל"מלהנחיות /בקריטריוני�

 ). רלבנטיות בנושא

.  הוגשה בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשו# במדעי התזונה–י� ימרכז רידמ# ללימודי� הוליסט .14

ג "הנחיות מל/הבקשה אינה עומדת בקריטריוני�(ג "הבקשה טר� נרשמה באג% האקדמי של המל

 ). ג רלבנטיות בנושא"כנית לימודי� חדשה והחלטות מללהגשת בקשה לפתיחת תו

 . הוגשה בקשה ללימודי תואר שני במדעי התזונה–המכללה האקדמית תל חי  .15

 . הוגשה בקשה ללימודי תואר שני בהפרעות בתקשורת–מכללה אקדמית הדסה ירושלי�  .16
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ג את פתיחת# של "לאישרה המ, במהל" כהונתה של הועדה, 29.7.2008נזכיר כא# כי בישיבתה מיו� 

  .התוכניות בריפוי בעיסוק ובהפרעות בתקשורת בקריה האקדמית קרית אונו

ל בזמ# בו הועדה עדיי# לא סיימה "ג לפתיחת שתי התוכניות הנ"חברי הועדה סברו כי מת# אישור המל

  בי# הועדה למוסדותפוגע באמו#ו, מרוק# מתוכ# את עבודת� שנעשתה בתנאי לח' מתמידי�, עבודתה

  .החליטה הועדה על הפסקת עבודתה נוכח התרחשויות אלה .האקדמיי� אשר נרק� בעמל רב

 יחד ע� פניית� של ראשי החוגי�, ר הועדה"אל יו, נחו� פינגר' פרופ, ג דאז"ר המל"פנייתו החוזרת של סיו

ציג ח ביניי� שה" ולכתיבתו של דוהביאו לחידוש עבודת הועדה, במקצועות הבריאות באוניברסיטאות

  . ריי� שאספה הועדה עד לאותה תקופהאת הנתוני� העיקג "לחברי המל

על סמ" נתוני� אלה סברה הועדה כי יש לעצור כל טיפול בתוכניות לימודי� חדשות לתואר ראשו# 

  :מסקנה זו הסתמכה על. ריפוי בעיסוק ותזונה, הפרעות בתקשורת, בפיזיותרפיה

פרס� בשנת , נו# כח האד� הדרוש במקצועות הבריאותבהיותו הגו% האחראי לתכ, משרד הבריאות .1

 את אומד# כח האד� הרצוי במקצועות השוני� למערכת הבריאות ובי# היתר בארבעת 2008

י� מספר הסטודנטי� המוכשר, ח זה נכתב כי להערכתו של משרד הבריאות"בדו. ל"המקצועות הנ

ל צרכיה של מדינת ישראל עד לשנת עונה ע, ו במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה במקצועות אלכיו�

 .  ועל כ# המלצתו היא כי אי# צור" להתערב בנעשה במסגרות ההכשרה הללו2020

נראה כי אכ# קיימת בעיה קשה של מקומות להתנסות קלינית , על סמ" החומר שאספה הועדה .2

בשעה , פתיחת# של תוכניות לימודי� נוספות. עליה�" פרועה"בארבעת המקצועות הללו ותחרות 

רק תחרי% את , שמשרד הבריאות לא הצביע בהמלצותיו על מחסור צפוי בכח אד� בתחומי� אלה 

 .תפגע ברמת# של התוכניות הקיימות ובאיכותו של כח האד� המוכשר בה#, המחסור

קיי� מחסור חמור ומדאיג באנשי סגל אקדמי , בנוס% לבעיה הקיימת במקומות להתנסות קלינית .3

נוכח מספר� הקט# של מקבלי התואר השלישי בתחומי� אלה בשני� . יאותבכיר במקצועות הבר

פתיחת# של . ג יעמיק מחסור זה"מל/ת"נראה כי ללא התערבות יזומה מציד# של ות, האחרונות

, בניגוד להמלצותיו של משרד הבריאות, י�יתיתוכניות לימודי� נוספות בתחומי� שזוהו כבעי

  .   תוכניות הקיימותתחרי% את הבעיה ותפגע ברמת# של ה

יש להגדיל את מספר הסטודנטי� , הועדה סבורה כי לאור המחסור הקיי� והצפוי באחיות .4

לא זוהתה בעיה של מחסור , בתחו� זה. הלומדי� את מקצוע הסיעוד במוסדות להשכלה גבוהה

 ג� במקצוע, בדומה למקצועות האחרי�. במקומות התנסות אול� ישנו מחסור במדריכי� קליניי�

. הסיעוד ישנה בעיה של מחסור באנשי סגל אקדמי בכיר שתקשה על הרחבת מסגרות ההכשרה

בעזרת עידוד , יש למצוא פתרונות למחסור זה, לאור זאת ובמקביל לפתיחת# של תוכניות נוספות

 .אחיות בעלות תואר ראשו# להמשי" ללימודי� מתקדמי�

  

   .31.3.2009 ג מיו�" בישיבת המל נדו#ח הביניי� של הועדה"דו, כאמור

 פעילותה ולסיי� על מנת לחדש אתח הביניי� ו" לאור ממצאי דוג כי"מ# המלבקשה הועדה , במסגרת הדיו#

לפתיחת תוכניות לימודי� , וכל שכ# אישור, יש להקפיא כל דיו#, לחצי� חיצוניי�את עבודתה במינימו� של 

  .ת לפתיחת תוכניות לימודי� חדשות בסיעודלמעט הבקשו, חדשות בארבעת המקצועות בה� עוסקת הועדה

  :ג"בתו� הדיו# החליטה המל
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לא לדו# לעת עתה בפתיחת# של תוכניות לימודי� חדשות במקצועות הבריאות בה� עוסקת הועדה  .1

ח "וזאת עד לגיבוש החלטה סופית בנושא שתתקבל לאחר הגשת הדו) להוציא את מקצוע הסיעוד(

  .הסופי של הועדה

חות "א" דו,  תמשי" לטפל בבקשות לפתיחת תוכניות לימודי� במקצועות הבריאותג"מזכירות המל .2

ח הסופי של ועדת פיינרו המועצה ותתקבל החלטה "ג בטר� יידו# הדו"הועדות לא יובאו לדיו# במל

 .באשר לאימוצו

ג תיידע את הועדות הבודקות ואת המוסדות הרלבנטיי� בדבר פעילותה של ועדת "מזכירות המל .3

לועדות ולמוסדות יובהר כי החלטה סופית לגבי הבקשות . ג"ו והמלצות הביניי� שהגישה למלפיינר

  .מותנית בהמלצות הסופיות של ועדת פיינרו

  

בכל אחד מארבעת המקצועות ופירוט ההמלצות של משרד  הכלליי�סקירת הנתוני� ח הסופי כולל "הדו

  .ח הביניי�"בדוכפי שג� הוצגו , הבריאות לגביה�

מאפייני החוגי� במוסדות הלימוד וההכשרות המקצועיות ח סקירה מפורטת של "כולל הדו,  על כ"נוס%

  .צועות הרלבנטיי�במק

 ,חוגי� במוסדות הלימודמראשי השקיבלה מכתבי� מה ח הסופי לקט"הועדה ראתה לנכו# לצר% לדו

 ח סופי"מלצות בדוהה .את הקשיי� בהמש" פיתוח� האקדמי של המקצועות בה� עסקה בבירור המתארי�

בסגל האקדמי ובמקומות להתנסות לפתור המצוקות  ומטרת# ,הנתוני� מהמקורות השוני�מבוססות על זה 

לאפשר את חופש העיסוק מחד ואת החופש האקדמי , בכ". ה# לטווח הקצר וה# לטווח הארו", קלינית כאחד

  . ות להשכלה גבוההולעודד פיתוח� של לימודי מקצועות הבריאות השוני� במוסד, מאיד"
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  המידע המידע המידע המידעמקורותמקורותמקורותמקורות. . . . 3333

  

 אספה הועדה נתוני� ממספר ,מ# ההיבטי� שהועדה נדרשה לה�מנת ללמוד על הנעשה במקצועות אלה על 

    :גורמי�

סדות סטודנטי� ומקבלי תארי� במו,  נתוני מועמדי�–) ס"הלמ(ה המרכזית לסטטיסטיקה הלשכ .1

משמשי� את  ונתוני� אל.  ובמימונהת"ותבהנחיית , ס"י הלמ"עלהשכלה גבוהה הנאספי� 

  .ג באופ# שוט%"מל/ת"ות

 ומאגר מנוהל באג% למקצועות רפואיי�איי� המאגר בעלי המקצועות הרפו –משרד הבריאות  .2

ני� הלאומי  למעשה את מקור הנתומאגרי� אלה מהווי� .מקצועות הסיעוד המנוהל באג% הסיעוד

ח הוועדה לבחינת אומד# "דו .ת הבריאות השוני�במקצועולגבי כלל בעלי תעודות ההכרה במעמד 

  . מבוסס על מאגר זה2008 האד� העתידיי� במערכת הבריאות מפברואר כחצרכי 

ריפוי בעיסוק ודיאטטיקה בוטלה הנפקת , הפרעות בתקשורת, בארבעת המקצועות פיזיותרפיה

ועד זה הפסיק החל ממ, לאור זאת. 2005צ מיולי "תעודות ההכרה במעמד בהתא� להחלטת בג

ל ולכ# הנתוני� הקיימי� "משרד הבריאות להנפיק תעודות הכרה במעמד לבעלי המקצועות הנ

, במהל" עבודת הועדה הנוכחית. 2004במאגר בעלי המקצועות הרפואיי� מעודכני� א" ורק עד שנת 

  ובתקופה30.1.2009הוסדר בחקיקה העיסוק במקצועות הבריאות והחוק נכנס לתוקפו בתארי" 

  .6ל"הנוכחית נער" משרד הבריאות ליישומו על מנת לחדש את הנפקת התעודות במקצועות הנ

את למעשה כל מוסד אקדמי מנהל ה הלאומית וליניות אינו מוסדר ברמנושא ההתנסויות הק .3

 על מנת ללמוד ולמפות את מער" ההתנסויות .מקומות ההתנסותמול  ענייניו באופ# עצמאי

ה# אל המוסדות להשכלה לפנות בשאלוני� לנכו# ראתה הועדה , וני�הקליניות במקצועות הש

מספקי� את  ע� המוסדות להשכלה גבוהה ו המתקשרי� הבריאות המרכזיי�גבוהה וה# למוסדות

להערי" הא� אכ# קיי� מחסור נועדו לתת לועדה כלי�  שאלות אלה. ההתנסויות הקליניותמער" 

 המידע שנמסר ה# ממקומות ההתנסות וה# מהמוסדות על סמ"וזאת ב "במדריכי� וכיו, במקומות

  .להשכלה גבוהה

כל המוסדות .  לעשרת המוסדות להשכלה גבוהה המקיימי� לימודי� בתחומי� אלה נשלחשאלו#ה

  . 7שיתפו פעולה ע� הועדה והשיבו לשאלותיה

תי ביניה� ב,  תשובות23 בתי החולי� הכלליי� מתוכ� קיבלה הועדה 44-  נשלח לשאלו# אחר

 6- ותשובות התקבלו מבתי חולי� לבריאות הנפש 10-לכמו כ# נשלח שאלו# דומה . החולי� הגדולי�

נוס% על כ" פנתה הועדה אל .  השיבו שישהמה�, מה� וכ# לתשעת המוסדות למחלות ממושכות

  .8ארבע קופות החולי� וקיבלה מידע משלוש מה#

 עזר ג�י לההועדהניסתה , � עוסקת הועדהעל מנת ללמוד על הנעשה במדינות אחרות בתחומי� בה .4

 נעזרה , ומגבלת� בינלאומיי� בתחומי� אלה למרות הקושי במציאת נתוני�.במקורות בינלאומיי�

רופאי יהאיגוד הא, US Bureau of Labor Statistics- ה,ב" האד� של ארהכח בתחזית הועדה

                                                 
6
  .2007/08 –ח "התשס,  חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות– 2ראה נספח  

7
  .3ראה נספח  

8
  .5-4ראה נספחי�  
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ות העולמי ונתוני� מהלשכה ארגו# הבריא, רופאי לריפוי בעיסוקיהאיגוד הא, לפיזיותרפיה

  ).INSEE(המרכזית לסטטיסטיקה בצרפת 

הוזמנו ראשי החוגי� במוסדות , ח הסופי"לקראת הפגישות האחרונות של הוועדה וגיבוש הדו .5

 .ת דעת� בנושאי� בה� עסקה הועדהלהביע אהלימוד 

שא% , ותהמצוקה הגדולה במקומות ההתנסוברוב� הודגשה היטב , הועדה קיבלה מכתבי� רבי�

עדה את הל" הרוח השורר בקרב למדה הו, דר" המכתבי� שנשלחו. החמירה בתקופה האחרונה

מדברי� הח צורפו מכתבי� נבחרי� "דול. להמלצותיהותימוכי# ושאבה מה� חיזוקי� , חוגי�ה

  .9בעד עצמ�

                                                 
9
  .'ז6-'א6 י�ראה נספח 
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         נתוני� כלליי� נתוני� כלליי� נתוני� כלליי� נתוני� כלליי�–מקצועות הבריאות מקצועות הבריאות מקצועות הבריאות מקצועות הבריאות . . . . 4444

 פיזיותרפיהפיזיותרפיהפיזיותרפיהפיזיותרפיה    4.14.14.14.1

 
10שכלה גבוההלימודי פיזיותרפיה במוסדות לה .1

 

אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת ב# , א"לימודי פיזיותרפיה לתואר ראשו# מתקיימי� באוניברסיטת ת

 .א נפתחה ג� התוכנית במכללה האקדמית יהודה ושומרו#"בתשס. גוריו# בנגב

של המועמדי� ללימודי פיזיותרפיה בעדיפות ראשונה באוניברסיטאות עלה בהתמדה הכללי מספר� 

היחס בי# מספר . ט"בתשס 459- והגיע ל494- לז"ירד בתשס, ו" בתשס537-לה "בתשנ 260-מכ

המועמדי� למספר� של המתקבלי� והלומדי� המהווה מדד לביקוש של המקצוע נע בשני� האחרונות 

קיי� במרבית מקצועות דפוס זה . ני כל התחומי�על פ 2.0יחס גבוה יחסית לממוצע של , 4.0- ל3.0בי# 

   .יה� מתייחסת הועדה אלהבריאות

 הגישו את מועמדות� בעדיפות ראשונה ללימודי פיזיותרפיה 183, נוס% על המועמדי� לאוניברסיטאות

  .ח" מתוכ� התקבלו ללימודי� בתשס47-ו, במכללה האקדמית יהודה ושומרו#

ו ס למד"בתש.  עלה בשני� האחרונות בהתמדההלומדי� לימודי תואר ראשו# בפיזיותרפיהמספר� של 

 122מה� , א ואוניברסיטת ב# גוריו# בנגב"באוניברסיטת תבזמנו  סטודנטי� בתוכניות שהתקיימו 445

באוניברסיטת חיפה ובמכללה האקדמית , א נפתחו שתי התוכניות הנוספות"בשנת תשס. 'בשנה א

 שלמדו 696מה� ,  סטודנטי�886 למדו בארבעת מוסדות אלה ט"בתשסיהודה ושומרו# ו

במקביל עלה מספר� של הלומדי�  . שלמדו במכללה האקדמית יהודה ושומרו190#-ות ובאוניברסיטא

  .ט" בתשס223-ס ל" בתש122-מ' בשנה א

אביב ומספר� של הלומדי� -לימודי תואר שני בפיזיותרפיה מתקיימי� א" ורק באוניברסיטת תל

 ראשונה ללימודי תואר מספר� של המועמדי� בעדיפות. 60- ל50בתוכנית זו נע בשני� האחרונות בי# 

  .  מועמדי�15- ומה� מתקבלי� מידי שנה כ 35- ל22בי# שני בפיזיותרפיה נע בשני� האחרונות 

והצפוי המחסור הקיי� מה שכמוב# מעיד על  אפסי די� תואר שלישי הוא כמעטמספר� של הלומ

הפיזיותרפיה ת איכות לימודי  הועדה להערכח" בעלי תואר שלישי כפי שנכתב ג� בדובאנשי סגל

  .יפורט בהמש"ו

מקבלי מספר� של  ו200מספר� של מקבלי התואר הראשו# בפיזיותרפיה בשני� האחרונות נע סביב 

שקיבלו בשני�  סטודנטי� ס לא היו"י נתוני הלמ"עפ .20-  ל15התואר השני נע בשני� האחרונות בי# 

  .האחרונות תואר שלישי בפיזיותרפיה באוניברסיטאות באר'

  

11משרד הבריאות לצרכי מדינת ישראל בפיזיותרפיסטי�תחזית  .2
 

 ולכ# קוב' בעלי הרישיו# 2005במקצוע זה נפסקה הנפקת תעודת ההכרה במעמד בשנת , כאמור לעיל

  .2004הקיי� במשרד הבריאות מעודכ# עד לשנת 
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  .11-7 י�בנספחסטודנטי� ומקבלי תארי� בכל אחד מ# המקצועות מופיעי� , נתוני המועמדי� 
11

ח הועדה לבחינת אומד# צורכי "דו: הפרעות בתקשורת ומדעי התזונה, ריפוי בעיסוק,  פיזיותרפיה: הנתוני� למקצועותמקור 
ומקור הנתוני� , 2008, משרד הבריאות, בראשות גבי ב# נו#, מקצועות בריאות נוספי�, כח האד� העתידיי� במערכת הבריאות

 בראשות גבי ב# , רופאי� ואחיות– � במערכת הבריאותח הועדה לבחינת אומד# צורכי כח האד� העתידיי"דו: לנתוני� בסיעוד
  2008, משרד הבריאות, נו#

xp
Highlight

xp
Highlight

xp
Highlight

xp
Highlight



12 

 האד� במערכת כחח הועדה לבחינת אומד# צרכי "י נתוני משרד הבריאות כפי שפורסמו בדו"עפ

 פיזיותרפיסטי� עד 44כלומר שיעור של , 65 פיזיותרפיסטי� עד גיל 3,041 היו 2004בשנת ריאות היו הב

 תעודות הכרה במעמד 207הונפקו ,  בה עדיי# התקיי� רישו�2004 בשנת . תושבי�100,000-ל 65גיל 

   . לפיזיותרפיסטי� חדשי�

 האחרו# ר הפיזיותרפיסטי� ובעשור חלה עלייה חדה במספ90-שנות התחילת מאז , � אלהי נתוני"עפ

 לדעת אנשי .100,000-ל 44-ל 20-בתקופה זו גדל שיעור� באוכלוסיה מ. 3גדל מספר� בלמעלה מפי 

, צפויה בעתיד עליה בביקוש לפיזיותרפיסטי� עקב השינויי� הדמוגרפי� באוכלוסיה, המקצוע בתחו�

  . דרישה גוברת למקצועות השיקו�המגמה הגוברת לטיפול במחלות כרוניות בקהילה וה# בעקבות

לפי נתוני .  תושבי�100,000-ל 52 על 2006-בב "לש� השוואה עמד שיעור הפיזיותרפיסטי� בארה

 .נראה כי השיעור בישראל נמו" יחסית למספר מדינות אירופאיות, האיגוד האירופאי לפיזיותרפיה

 –אנגליה , 69 –איטליה , תושבי� 100,000- ל 74 –אוסטריה ב  היה שיעור הפיזיותרפיסטי�2003בשנת 

   . תושבי�100,000-ל 103 – וגרמניה 92 –צרפת , 56

 . פיזיותרפיסטי� חדשי�230-כ מידי שנה  יתווספו2008משנת , י הנחת העבודה של משרד הבריאות"עפ

 עליה, 2020-ב 100,000-ל 77-לעל סמ" נתוני הפרישה והכניסה למערכת יעלה שיעור הפיזיותרפיסטי� 

ות המלצתו של משרד הבריאות היא כי אי# צור" להתערב בנעשה במסגר,  לאור תחזית זו.83%של 

על אחת דהיינו אי# צור" בהוספת סטודנטי� לתוכניות הקיימות , ההכשרה לפיזיותרפיסטי� בישראל

  .בפתיחת תוכניות חדשותכמה וכמה 

  איכות לימודי הפיזיותרפיה בישראל  ח הועדה להערכת"דו .3

ח הועדה להערכת איכות לימודי הפיזיותרפיה במוסדות להשכלה "ג דו"במלו ת" נדו# בות2008ואר בינ

  .מקלאוד-סטיוארט בינדר' ופרפ בישראל בראשותו של גבוהה

 ועל המחסור באנשי המצוקה החמורה במקומות להתנסות קלינית על ח"המעריכה הצביעה בדוהועדה 

רמה האקדמית של לימודי שלה# השלכה ישירה על הרכזיות שתי בעיות מעל סגל בעלי תואר שלישי כ

  .הירפיסטי� המטפלי� באוכלוסית ועל רמת� של הפיזיוהפיזיותרפיה בישראל

 שלא לפתוח תוכניות לימודי� נוספות זוועדה  ג� לאור המחסור במקומות להתנסות קלינית המליצה

 הועדה המליצה אפילו להקטי# את ,למעשה. וא% לא להגדיל את מספר הלומדי� בתוכניות הקיימות

 לא ננקטי� צעדי� יזומי� כל עוד, נוס% על כ" .10%- כמספר� של הלומדי� בחלק מ# התוכניות ב

המליצה הועדה ,  פיזיותרפיסטי� בעלי תואר שלישילפתרו# המחסור באנשי סגל קבועי� שה�

ג "החליטה המל, צות אלה בעקבות המל. לפתוח תוכניות לימודי� חדשות בפיזיותרפיההמעריכה שלא

שלא להקי� ועדות בדיקה לתוכניות לימודי� חדשות בפיזיותרפיה וליידע את הועדות הבודקות 

פרסו� והרשמה מותנה בהחלטות שתתקבלנה לאחר , הפעילות וכ# את המוסדות הרלבנטיי� כי אישור

  . דיו# בהמלצות ועדת פיינרו

קמת ועדה לבחינת מבנה הלימודי� לתואר ראשו#  על ה11.11.2008ג ביו� "החליטה המל, כמו כ#

B.P.Tס למקצועות הבריאות " ראש ביה–זאבי דביר ' בראש הועדה עמד פרופ.  בפיזיותרפיה

  .12אביב -באוניברסיטת תל
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, חיפה' אונ,  החוג לפיזיותרפיה–ר יוכבד לויפר "ד, א"ת' אונ,  החוג לפיזיותרפיה–אלי כרמלי ' פרופ: חברי הועדה הנוספי� 
' אונ,  ראש המחלקה לפיזיותרפיה–מלצר ר יצחק "ד, ח הדסה הר הצופי� ירושלי�"ביה,  מחלקת השיקו�–ר זאב מיינר "ד

  .ב# גוריו# בנגב
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ח בנושא הפיזיותרפיה הרלבנטיות א# לעניינינו יוצגו בפרק הסיכו� "המלצותיו העיקריות של הדו

  .!!!!)כוח לא לש (ח זה"וההמלצות של דו

  .ח ועדת פיינרו"ג במקביל לדיו# בדו" לעלות לדיו# במלדביר צפוי'  בראשותו של פרופח הועדה"דו

 ריפוי בעיסוקריפוי בעיסוקריפוי בעיסוקריפוי בעיסוק    4.2 

  
  לימודי ריפוי בעיסוק במוסדות להשכלה גבוהה .1

 :התקיימו לימודי תואר ראשו# בריפוי בעיסוק בשלוש אוניברסיטאות, ט"עד לשנת הלימודי� תשס

   .אביב ואוניברסיטת חיפה- אוניברסיטת תל, עבריתהאוניברסיטה ה

ית אונו לתוכנית יקר נית# אישור פרסו� והרשמה לקריה האקדמית ,29.7.2008ג מיו� "בישיבת המל

כתבה ועדת המשנה כי מאחר , בהמלצתה החיובית לפתיחת התוכנית .בריפוי בעיסוקלתואר ראשו# 

היא מוצאת לנכו# בנסיבות אלה לא להמתי# , ג"ומדובר בתוכנית שהוגשה לפני כחמש שני� למל

בזמ# ת# האישור ני גותנו שהובעה לפני הדיו# ובמהלכוזאת למרות הסתייו ,להמלצות הועדה הנוכחית

  .בו הועדה עדיי# מכהנת

  . פועלות א� כ" באר' ארבע תוכניות לתואר ראשו# בריפוי בעיסוקט"נכו# לשנת תשס

, ה" בתשנ400- כהיה ראשונה באוניברסיטאות בעיסוק בעדיפותפוי ימספר� של המועמדי� ללימודי ר

הירידה במספר המועמדי�  .ט"תשס ב410- באמצע שנות האלפיי� וירד חזרה ל500-עבר את ה

 4.2-יחס המועמדי� למתקבל ולומד ירד מ הביאה לכ" שמספר המתקבלי� העלייה בלעומתד "מתשס

 על פני כל תחומי #2.0 ביחס גבוה לעומת ממוצע של  עדיידוברבאופ# כללי מ. ט"בתשס 2.3-ד ל"בתשס

  .  בה� אנו דני�דפוס הקיי� במרבית מקצועות הבריאות, הלימוד

ה " סטודנטי� בתשנ502-ממספר� של הסטודנטי� לתואר ראשו# באוניברסיטאות בריפוי בעיסוק עלה 

  .ט" בתשס' סטודנטי� לומדי� בשנה א194מה� , ט" בתשס759-ל

 החל ית אונויג לפתיחת התוכנית בריפוי בעיסוק בקריה האקדמית קר"אישור המלנזכיר כא# כי 

 30, ס"י נתוני הלמ" עפ. סטודנטי� בכל מחזור לשנתיי� הראשונות40- הגביל את המוסד ל ,ט"מתשס

מה שמעלה את כלל הסטודנטי� הלומדי� , ט"סטודנטי� החלו את לימודיה� בריפוי בעיסוק בתשס

  .224בשנה זו היה ' מספר הלומדי� הכולל בשנה א. 789- בעיסוק ללתואר ראשו# בריפוי

האחרונות נע מספר� של בשלוש האוניברסיטאות שהזכרנו ובשני� ימודי התואר השני מתקיימי� ל

  .50-מספר המתקבלי� מידי שנה הוא כ.  מועמדי�70מוד לימודי� אלה סביב המבקשי� לל

 סטודנטי� למדו לימודי 25- סטודנטי� ו160-  בעיסוק כ למדו לימודי תואר שני בריפויט"בשנת תשס

  . תואר שלישי

 ח"מספר� של מקבלי התואר הראשו# משלוש התוכניות האוניברסיטאיות עולה בהתמדה והגיע בתשס

ומספר� של מקבלי התואר השלישי היה  סטודנטי� 64 ח" בתשס את לימודי התואר השני סיימו.144-ל

  .3-קט# מ
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 מרפאי� בעיסוקיאות לצרכי מדינת ישראל בתחזית משרד הבר .2

 ולכ# קוב' בעלי הרישיו# 2005במקצוע זה נפסקה הנפקת תעודת ההכרה במעמד בשנת , כאמור לעיל

  .2004הקיי� במשרד הבריאות מעודכ# עד לשנת 

 האד� במערכת כחח הועדה לבחינת אומד# צרכי "י נתוני משרד הבריאות כפי שפורסמו בדו"עפ

 מרפאי� בעיסוק 38כלומר שיעור של , 65 מרפאי� בעיסוק עד גיל 2,618 היו 2004 בשנת הבריאות היו

מספר� של המרפאי� באוכלוסיה גדל , י נתוני משרד הבריאות"עפ.  תושבי�100,000-ל 65עד גיל 

. 2004 בשנת 100,000- ל 38-ל 90-  באמצע שנות ה100,000-ל 20- מ בהתמדה ושיעור� באוכלוסיה גדל

  .   למרפאי� בעיסוק חדשי� תעודות הכרה במעמד155הונפקו , תקיי� רישו� בה עדיי# ה2004בשנת 

שבדקה את צרכי כח האד� של משרד הבריאות לדעת גורמי המקצוע שהביעו עמדת� בפני הועדה 

צפויה בעתיד עלייה בביקוש למרפאי� בעיסוק בעיקר עקב המגמה הכללית להפניית מטופלי� , בתחו�

  .המאשפוז לקהיל

מנתוני�  .  תושבי�100,000-ל 30 על 2006-בב "לש� השוואה עמד שיעור המרפאי� בעיסוק בארה

 שיעור המרפאי� בעיסוק בישראל גבוה בהשוואה למדינות אירופה עולה כי 2000המתייחסי� לשנת 

) 100,000-ל 9(אירלנד , )100,000-ל 19(שווי' , )100,000-ל 24(גרמניה , )100,000-ל 33( אנגליה :יחסית

 74(דנמרק :  שיעור המרפאי� בעיסוק הוא גבוה יחסית לישראלמדינות הבאותב). 100,000-ל 6(וצרפת 

 ). 100,000- ל 45(ונורבגיה ) 100,000-ל 49(בלגיה , )100,000-ל 62(שבדיה , )100,000-ל

יסוק  מרפאי� בע175- כ יתווספו מידי שנה 2008משנת , י הנחת העבודה של משרד הבריאות"עפ

-ב 100,000-ל 63-ל למערכת יעלה שיעור המרפאי� בעיסוקעל סמ" נתוני הפרישה והכניסה . 13חדשי�

שה המלצתו של משרד הבריאות היא כי אי# צור" להתערב בנע, לאור תחזית זו. 70%עליה של , 2020

דהיינו אי# צור" בהוספת סטודנטי� לתוכניות ,  בישראלבמסגרות ההכשרה למרפאי� בעיסוק

  . בפתיחת תוכניות חדשותעל אחת כמה וכמההקיימות 

  

  

                                                 
13

 כ" 29.7.2008ג מיו� "לאור החלטת המל, ט"החלו לימודיה� בקריה האקדמית קריית אונו בתשסלא נכללו מי שבהערכה זו  
  .שבפועל מספר המרפאי� בעיסוק החדשי� יהיה א% גבוה יותר
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 תקשורתתקשורתתקשורתתקשורתבבבבהפרעות הפרעות הפרעות הפרעות  4.3

  
  במוסדות להשכלה גבוההלימודי הפרעות בתקשורת  .1

 : בשלושה מוסדות להשכלה גבוההז"רת לתואר ראשו# התקיימו עד תשסודי הפרעות בתקשולימ

כניות באוניברסיטת שתי התו .מכללה האקדמית הדסהפה ובאוניברסיטת חי, אביב-אוניברסיטת תל

רת ח נפתח החוג בהפרעות בתקשו" בתשס.ב"חיפה ובמכללה האקדמית הדסה נפתחו רק בשנת תשס

  .ט נפתח החוג בקריה האקדמית קריית אונו"ובתשס, במכללה האקדמית יהודה ושומרו#

המועמדי� ללימודי תואר ראשו# באוניברסיטאות בהפרעות בתקשורת בעדיפות ראשונה מספר� של 

 2.6כלומר מדובר על ,  מועמדי�104מתוכ� התקבלו . 268- לט"ה בשני� האחרונות והגיע בתשסעל

מספר המועמדי� ללימודי תואר ראשו# במכללות בחוג זה בעדיפות  .מועמדי� לכל מתקבל ולומד

  .108 ומתוכ� התקבלו 289ח "ראשונה היה בתשס

 443- לט" בהתמדה והגיע בתשסברסיטאות עלהמספר� של הלומדי� לתואר ראשו# בשתי האוני

  .  שלמדו בשנה ראשונה112מה� , סטודנטי�

ת בבקשתה של המכללה האקדמית יהודה ושומרו# לפתוח תוכנית " דנה ות11.6.2008בישיבתה מיו� 

כאמור תוכנית זו נפתחה , ת"ידי ותי המידע שהגיע ל"עפ. פרעות בתקשורתלימודי� לתואר ראשו# בה

ת כי היא רואה בחומרה רבה את "ציינה ות) 98/ח"ס(בהחלטתה . טודנטי� ס40ח ולמדו בה "בתשס

ת לפני סיו� כל סטודנטי� לתוכנית בהפרעות בתקשורעל דעת עצמה העובדה כי המכללה קיבלה 

הגיע מספר הסטודנטי� לתואר ראשו# בהפרעות בתקשורת , נוכח עובדה זו. ההליכי� הנדרשי�

  .' בשנה א209מה� , 706 -ח ל"בתשס

 נית# אישור פרסו� והרשמה לקריה האקדמית קריית אונו ,29.7.2008ג מיו� "בישיבת המל, כמו כ#

כתבה ועדת המשנה , בהמלצתה החיובית לפתיחת התוכנית. לתוכנית לתואר ראשו# בהפרעות בתקשורת

 לא והיא מוצאת לנכו# בנסיבות אל, ג"כי מאחר ומדובר בתוכנית שהוגשה לפני כחמש שני� למל

ת# האישור נימתי# להמלצות הועדה הנוכחית וזאת למרות הסתייגותנו שהובעה לפני הדיו# ובמהלכו לה

 בקריה האקדמית ג לפתיחת התוכנית בהפרעות בתקשורת"לאישור המ. בזמ# בו הועדה עדיי# מכהנת

י י נתונ" עפ. סטודנטי� בכל מחזור לשנתיי� הראשונות40-הגביל את המוסד ל, ט"ית אונו מתשסיקר

  . סטודנטי�33ט לתוכנית "התקבלו בתשס, ס"הלמ

 . בשנה ראשונה144מתוכ� ,  סטודנטי� לתואר ראשו365# ט" בתשסלמדו ,א� כ#, תו האקדמיותבמכלל

 מה� , סטודנטי�808ט "בתשסבחמשת המוסדות כ למדו לקראת תואר ראשו# בהפרעות בתקשורת "סה

  .  בשנה ראשונה256

מספר� של . אביב-קשורת מתקיימי� א" ורק באוניברסיטת תללימודי תואר שני בהפרעות בת

מספר הסטודנטי� לתואר שני יורד . 20 ומתוכ� התקבלו ט" בתשס34המועמדי� לתוכנית זו היה 

ג� , בדומה למקצועות הבריאות האחרי�. ט"טודנטי� בתשס ס39-בשני� האחרונות ומספר� הגיע ל

  . במקצוע זהדוקטורנטי� אחדי� היו ט"וד ובתשסמספר� של הלומדי� לתואר שלישי הוא קט# מא

בעקבות פתיחת התוכניות באוניברסיטת חיפה ובמכללה האקדמית הדסה עלה מספר� של מקבלי 

-אביב ל- ברב שנות פעילותה של התוכנית באוניברסיטת תל40-התואר הראשו# בהפרעות בתקשורת מכ

בהתא� לביקוש הנמו" ללימודי�  .15-  ל הגיעח"מספר� של מקבלי התואר השני בתשס. ח" בתשס130
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 סטודנטי� 3-כ, סיימו את לימודי התואר השלישי בהפרעות בתקשורת, מתחילת העשור הנוכחי, גבוהי�

  .בלבד

  

 קלינאי תקשורתתחזית משרד הבריאות לצרכי מדינת ישראל ב .2

הקיי�  בעלי  ולכ# קוב'2005במקצוע זה נפסקה הנפקת תעודת ההכרה במעמד בשנת ג� , כאמור לעיל

  .2004במשרד הבריאות מעודכ# עד לשנת 

ח הועדה לבחינת אומד# צרכי כח האד� במערכת "י נתוני משרד הבריאות כפי שפורסמו בדו"עפ

 קלינאי תקשורת עד גיל 25כלומר שיעור של , 65 קלינאי תקשורת עד גיל 1,738 היו 2004הבריאות בשנת 

-ל 16- התקשורת נמצא בעליה ושיעור� באוכלוסיה גדל ממספר� של קלינאי.  תושבי�100,000-ל 65

  . 2004-ב 100,000-ל 25-ל 1995- ב100,000

  .   לקלינאי תקשורת חדשי�תעודות הכרה במעמד 119הונפקו ,  בה עדיי# התקיי� רישו�2004בשנת 

עמד בצרפת .  תושבי�100,000-ל 36.7 על 2006-בב "לש� השוואה עמד שיעור קלינאי התקשורת בארה

  . תושבי�100,000-ל 26 עמד על 2006 בשנת שיעור קלינאי התקשורת

 . חדשי� קלינאי תקשורת200-כ יתווספו מידי שנה 2009משנת , י הנחת העבודה של משרד הבריאות"עפ

לאור . 2020-ב 100,000- ל 50-ל למערכת יעלה שיעור קלינאי התקשורתעל סמ" נתוני הפרישה והכניסה 

שה במסגרות ההכשרה לקלינאי  של משרד הבריאות היא כי אי# צור" להתערב בנעהמלצתו, תחזית זו

 על אחת כמה וכמה, דהיינו אי# צור" בהוספת סטודנטי� לתוכניות הקיימות,  בישראלתקשורת

  .בפתיחת תוכניות חדשות
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 מדעי התזונהמדעי התזונהמדעי התזונהמדעי התזונה    4.44.44.44.4

 
   במוסדות להשכלה גבוההלימודי תזונה .1

חי ובמכללה האקדמית -במכללה האקדמית תל, ה העבריתבאוניברסיטלימודי תזונה מתקיימי� 

  .ה"נפתחה התוכנית בשנת תשס, בזו האחרונה. יהודה ושומרו#

משנת מספר� של המועמדי� ללימודי תואר ראשו# בתזונה בעדיפות ראשונה באוניברסיטה העברית נע 

 70פות ראשונה ומה�  הגישו את מועמדות� ללימודי התזונה בעדי146ט "בתשס .190- ל120ו בי# "תשנ

 ומאז נרשמה ירידה במדד זה אול� 4.0-  הגיע להמועמדי� למתקבל ולומדד יחס "בשנת תשס. התקבלו

 3.5 עמד יחס המועמדי� למתקבל ולומד על ח"בשנת תשס. הוא עדיי# גבוה יחסית למקצועות האחרי�

  . 2.1-ט ירד ל"ובתשס

, כול� בעדיפות ראשונה, ח" בתשסימודי תזונה הגישו את מועמדות� לל227במכללה האקדמית תל חי 

מספר המועמדי� שהגישו את מועמדות� ללימודי תזונה במכללה .  מה� התקבלו ללימודי�115- ו

  . 14 מה� התקבלו ללימודי�56- וח" בתשס124- האקדמית יהודה ושומרו# הגיע ל

  למדוט"נת תשסל עולה בהתמדה ובש"מספר� של הסטודנטי� לתואר ראשו# בשלושת המוסדות הנ

התוכנית הגדולה ביותר בתחו� מתקיימת במכללה . ' בשנה א240מתוכ� ,  סטודנטי�709בה� 

באוניברסיטה העברית למדו .  סטודנטי� לתואר ראשו340#- כט"חי בה למדו בתשס-האקדמית תל

� במכללה האקדמית יהודה ושומרו# עלה מספר הסטודנטי.  סטודנטי� לתואר ראשו250#-בשנה זו כ

  .123- לט "א" ירד בתשס, ח" בתשס140-ה ל" בתשס19-מ

מספר� של המועמדי� . לימודי תואר שני במדעי התזונה מתקיימי� רק באוניברסיטה העברית

 מועמדי� למתקבל 1.4כלומר מדובר ביחס של , 16מתוכ� התקבלו , ט" בתשס22לתוכנית זו היה 

. 40-הסביב סטודנטי� המספר עי התזונה נע תואר שני במדהתוכנית לבשני� הראשונות של . ולומד

מספר הסטודנטי� הלומדי� . 54-ט ל"ירד בתשס ו65-כמספר הלומדי�  היה ח"ו עד תשס"בתשס

  . 12-11לתואר שלישי במדעי התזונה נע בשני� האחרונות סביב 

 66מה� ,  סטודנטי�132 שלושת המוסדות סיימו את לימודי התואר הראשו# שלה� בח"בתשס

 ומתחילת העשור ,16ח "ז ובתשס"היה בתשסמספר� של מקבלי התואר השני . יטה העבריתברסבאוני

  . את לימודי התואר השלישי במדעי התזונהסיימו סטודנטי� בודדי� הנוכחי 

                                                 
14

  .חסרי�ח " לשנת תשס#יהודה ושומרונתוני המועמדי� במכללה האקדמית  
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 תזונאי�תחזית משרד הבריאות לצרכי מדינת ישראל ב .2

 ולכ# קוב' בעלי הרישיו# 2005במקצוע זה נפסקה הנפקת תעודת ההכרה במעמד בשנת ג� , כאמור לעיל

  .2004הקיי� במשרד הבריאות מעודכ# עד לשנת 

צרכי כח האד� במערכת ח הועדה לבחינת אומד# "י נתוני משרד הבריאות כפי שפורסמו בדו"עפ

 100,000-ל 65 תזונאי� עד גיל 21כלומר שיעור של , 65 תזונאי� עד גיל 1,419 היו 2004בשנת הבריאות 

 21-ל 1995 - ב100,000- ל 14- התזונאי� נמצא בעליה ושיעור� באוכלוסיה גדל ממספר� של. תושבי�

  . 2004-ב 100,000-ל

  .   לתזונאי� חדשי� תעודות הכרה במעמד70הונפקו , התקיי� רישו� בה עדיי# 2004בשנת 

י "עפ.   תושבי�100,000-ל 17 היה נמו" יותר ועמד על 2006-בב "לש� השוואה שיעור התזונאי� בארה

על סמ" נתוני הפרישה .  תזונאי� חדשי�130-כיתווספו מידי שנה , הנחת העבודה של משרד הבריאות

המלצתו של משרד , לאור תחזית זו. 2020-ב 100,000-ל 35-לוהכניסה למערכת יעלה שיעור התזונאי� 

 צור" דהיינו אי#,  במסגרות ההכשרה לתזונאי� בישראלהבריאות היא כי אי# צור" להתערב בנעשה

  .בפתיחת תוכניות חדשותודנטי� לתוכניות הקיימות על אחת כמה וכמה בהוספת סט
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 סיעודסיעודסיעודסיעוד    4.54.54.54.5

  
המצב בנוגע ללימודי הסיעוד , בניגוד לממצאי� שתוארו לגבי ארבעת המקצועות בה� דנו עד עתה

  האד� הדרוש למער" הסיעוד בישראל נדו# בשני� האחרונות במספר מסגרותכחשיעור  .הוא שונה

ר "י יו"ועדת קור# מונתה ע. ת לשעבר"בר ותח, יתה ועדה בראשותו של מר צבי קור#ישהבולטת בה# ה

מדינת הנדרש למער" הסיעוד ל האד� כחחו# את היק% הכשרת יתה לבי ומטרתה ה2003ת בשנת "ות

  . וכ# את משמעויותיו של היק% זה על המוסדות להשכלה גבוהה2020ישראל עד שנת 

 בשנת 6.0- ו2006 בשנת 5.8- לבהשוואה ,  נפש1,000 לכל 60 אחיות עד גיל 5.6 היו 2008שנת סו% ב

השיעור .  בשני� האחרונות שיעור זה נמצא במגמת ירידה והוא נמו" יחסית למדינות המערב.2004

 נפש ובמרבית המדינות החברות 1,000-ל אחיות 8.3 על 2004 עמד בשנת OECD-הממוצע במדינות ה

  .ר האחיות הוא גבוה יחסית לישראל וברוב# א% נרשמת עלייה בשיעור# לאור" זמ#שיעו, בארגו#

  האד� באחיות וברופאי� טענה כי הנפקת� שלכחהועדה שכיהנה במשרד הבריאות ואמדה את צרכי 

תוביל , 2006-2004שיונות שהונפקו בשני� יומה למספר הרבד, שיונות חדשי� מידי שנהי ר1,250-כ

הנפקת� של . 2020 בשנת 1,000-ל 4.4-ל ו2010 בשנת 1,000-ל 5.4-ליעור האחיות להמש" הירידה בש

 יש .2020 נפש עד שנת 1,000- ל 5.8שיונות חדשי� מידי שנה תשמור על השיעור הנוכחי של י ר2,050-כ

 2008 בשנת 1,108, שיונות החדשי� בסיעוד בשני� האחרונותילהצביע על מגמת הירידה במספר הר

  .2002 בשנת 1,878לעומת 

יש להגדיל , מנת לשמור על שיעור האחיות הקיי�המלצת משרד הבריאות היא כי על נוכח תחזית זו 

 אד� סיעודי הוא של אחיות כחמאחר ובשני� האחרונות עיקר ההכשרה של . את מסגרות ההכשרה

 הרי שיש להגדיל את היק% הכשרת האחיות במוסדות, מוסמכות ואחיות בעלות תואר אקדמי

  .להשכלה גבוהה בישראל

בתחו� הסיעוד לא נראה כי קיי� מחסור במקומות , י הערכת� של חברי הועדה הנוכחית"עפ

, קיימי� צווארי בקבוק ועומסי� בהתנסויות בתחומי� קליניי� כדוגמת ילדי�. להתנסות קלינית

ישנו . הצפו#רפואה דחופה ופסיכיאטריה המדווחי� בעיקר על ידי מסגרות ההכשרה באזור , נשי�

  .מחסור במדריכי� קליניי� מורשי� בעיקר בקהילה

, ת בבקשה להגדיל את מסגרות ההכשרה לאחיות"נזכיר כא# כי לאור פניותיו של משרד הבריאות לות

האוניברסיטה (נוס% לארבע האוניברסיטאות שבה# מתקיימי� לימודי סיעוד במש" שני� רבות 

נפתחו לראשונה , ) בנגבסיטת חיפה ואוניברסיטת ב# גוריו#אוניבר, אביב-לאוניברסיטת ת, העברית

מכללה , מכללה אקדמית עמק יזרעאל( לימודי סיעוד בשלוש מכללות אקדמיות ח"בשנת תשס

  ). ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלי�"אקדמית צפת וביה

יעוד חשוב להזכיר כי מספר� של המועמדי� ללימודי תואר ראשו# בס, בצד המחסור הקיי� באחיות

המהווה , ג ויחס המועמדי� למתקבל וללומד" מועמדי� בתשס1,972באוניברסיטאות הגיע לשיא של 

בשני� האחרונות נרשמת . 3.7- ובשנה שלאחר מכ# א% ל3.2-להגיע בשנה זו , מדד לביקוש המקצוע

ל " והיחס הנ1,400- ח הגיע מספר� ל"עד שבתשסבל ללימודי סיעוד ירידה במספר המבקשי� להתק

  .2.4-ירד א% הוא ל
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היבט מרכזי נוס% הוא המספרי� הנמוכי� מאוד של מי שפוני� ללימודי תואר שלישי בסיעוד ושל 

 רק חלק מאנשי הסיעוד בעלי תואר שלישי ,כמו כ#. המסיימי� לימודי� אלה בשני� האחרונות

 בתוכניות מחקרי עוסקי� באופ# פעיל במחקר ובכתיבה מדעית ולכ#  קיי� מחסור באנשי סגל במסלול

ישנה בעיה , בצד הדרישה להרחיב את מסגרות ההכשרה לאחיות במוסדות להשכלה גבוהה. אקדמיות

 .בכיר ובהכשרת העתודה של סגל זה באוניברסיטאות בישראלסגל אקדמי של מחסור בקשה 
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5555 . . . .�  ההתנסויות הקליניות במקצועות הבריאות ההתנסויות הקליניות במקצועות הבריאות ההתנסויות הקליניות במקצועות הבריאות ההתנסויות הקליניות במקצועות הבריאותמער�מער�מער�מער

  
קליניות הקיי� במדינת ישראל בארבעת המקצועות שזוהו מתאר את מער" ההתנסויות הח "פרק זה בדו

חלקו . הפרעות בתקשורת ותזונה, ריפוי בעיסוק,  פיזיותרפיה–כבעייתיי� מהיבט זה לדעת חברי הועדה 

הראשו# של הפרק יציג את הנתוני� הכלליי� לגבי היק% הסטודנטי� הלומדי� מקצועות אלו ואת מבנה 

יוצגו הבעיות העיקריות והבוערות שבעטיי# הגיעו חברי הוועדה להמלצות בחלקו השני . תוכנית הלימודי�

ח מבוסס על החומר שנשלח " תאור מער" ההתנסויות הקליניות המופיע בחלק זה של הדו.שיפורטו בהמש"

  .הסטודנטי� לש� התנסותי מוסדות הבריאות הקולטי� את "י המוסדות האקדמיי� וה# ע"ה# ע, לוועדה

במקצוע זה לא קיימת , לדעת חברי הועדה, )4.5סעי% (ח זה " הד# במקצוע הסיעוד בדוכפי שנכתב בחלק

 .א� כי קיי� מחסור במדריכי� קליניי� ובסגל אקדמי בכיר, בעיה של מחסור במקומות להתנסות קלינית

 8 �יפרק.  שוני� מאלו של מקצועות הבריאות האחרי�ומבנה תוכנית הלימודי� ואופיבחוג לתזונה , כמו כ#

הקיימות ואת הבעיות העיקריות ובסיעוד בהתאמה התואר הראשו# בתזונה לימודי  את מבנה י�מתאר 9- ו

  .בתחומי� אלה

  

  הפרעות בתקשורת ותזונה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה:  נתוני� כלליי� לגבי הלימודי� בחוגי�5.1

ס למדו במוסדות להשכלה "שבת; ס מצביעי� על עלייה במספר הסטודנטי� במקצועות אלו"נתוני הלמ

.  מה� למדו באוניברסיטאות99%- סטודנטי� לקראת תואר ראשו# בארבעת המקצועות ו1,333גבוהה 

בשני� האחרונות מספר הסטודנטי� הלומדי� מקצועות אלה בלימודי התואר הראשו# יותר משהוכפל 

המספר , 67%-כליברסיטאות למרות הירידה בחלק# היחסי של האונ. סטודנטי� 3,200-כ לט"והגיע בתשס

.  סטודנטי�2,150-כהמוחלט של הסטודנטי� הלומדי� באוניברסיטאות המשי" לעלות והגיע בשנה זו ל

למדו , ת"י ות"מתוקצבות עשמה# שלוש ,  המכללות האקדמיות המקיימות לימודי� בתחומי� אלהארבעב

  .ל"# בארבעת המקצועות הנמ# הלומדי� לתואר ראשושליש ככלומר ,  סטודנטי�1,050-כ ט"בתשס

 שני� וכולל מרכיבי� עיוניי� ומעשיי� שהאחרוני� מתורגלי� 4-3 אלה עומד על מש" הלימודי� במקצועות

בנוס% ללימודי� אלה מתקיי� נדב" מרכזי ובעל חשיבות קריטית והוא . במסגרת החוגי� האקדמיי�

 מקצועיי� בינלאומיי� אשר מדינת ישראל י גופי�"היק% ההתנסויות הקליניות נקבע ע. ההתנסות הקלינית

  . שעות לתואר1,000כ על "חברה בה� ולאור זאת מחויבי� החוגי� במינימו� של שעות התנסות העומד בד

להתנסות . במסגרת ההתנסות הקלינית מתוודע הסטודנט לעול� המקצועי ולסוגיות המורכבות שהוא מציב

שיותו הטיפולית של הסטודנט ובמהלכה מתאפשר לחוגי� הקלינית תפקיד קריטי בעיצוב הראשוני של אי

המלמדי� להערי" את יכולותיו של הסטודנט וא% להחליט א� בתנאי� מסוימי� לא יוכל הסטודנט 

  . להמשי" בלימודיו

  

  הפרעות בתקשורת ותזונה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה:  בעיות במער& ההתנסויות הקליניות בחוגי�5.2

מער" זה כולל אלפי . יות מתבצעות תו" הישענות על מער" הדרכה בפרישה כלל ארציתההתנסויות הקלינ

העוני� לקריטריוני� ברורי� מבחינה מקצועית ומתאימי� להדרכת� של , אנשי מקצועות הבריאות

מרכזי יו� , מוסדות שיקו�, בתי ספר לחינו" מיוחד, מרפאות קופות חולי�, וכ# בתי חולי�, הסטודנטי�

 לימודי� קליניי� אלה מחייבי� כמוב# תאו� מוקד� ע� מקומות הכשרה מתאימי� אשר קיבלו .ב"וכיו

וסדות בעלות כספית מצד המהכשרה זו כרוכה . שרת סטודנטי�אישור מוקד� להיות� ראויי� להכ
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פ דבריה� של ראשי בתי הספר "ע. 15צד הסטודנטי� עצמ�מכפי שקיי� בחוג לתזונה או להשכלה גבוהה 

רוב הנמני� על מער" זה עושי� את מלאכת ההדרכה , ת הבריאות בשלוש מ# האוניברסיטאותלמקצועו

  .עבור פיצוי זעו� ופעמי� רבות א% ללא תמורה פרסונאלית ישירה

במהל" השני� גדל מאוד מספר הסטודנטי� במקצועות הבריאות בעוד ההיצע ההדרכתי , כפי שנכתב לעיל

י "שיבו' הסטודנטי� למקומות ההתנסות אינו מוסדר ע. וסקי� בופיגר בצורה מובהקת מבחינת היק% הע

. וכל מוסד אקדמי מנהל עצמאית את התקשרויותיו מול המוסדות המוכרי� להתנסות קלינית, גו% מרכזי

אול� באופ# בסיסי לא מתקיי� תיאו� בי# , במהל" השני� הצליחו החוגי� השוני� להגיע לאיזו# כלשהו

  . # זההמוסדות השוני� בעניי

  

מענה מוסדות הלימוד לשאלוני� שנשלחו אליה� מבהיר את המצוקה הגדולה של מקומות ההתנסות 

 ראשי החוגי� נחשפו ג� יה� שלבתשובות. הקלינית שאליה� נשלחי� הסטודנטי� להכשרה המעשית

  :ואלו ה#, הבעיות המשפיעות על המצוקה במקומות ההתנסות ומדגישות אותה

י מספר מוסדות " טענה שהועלתה ע:מקומות ההתנסותמדריכי� הקליניי� ול לותדרכי תגמול שונ  .א

דות מה שמוביל לתחרות וחשש שמוס, נוגעת לחוסר האחידות בדרכי התגמול של מוסדות ההכשרה

מקומות , יתירה מזאת.  ההול" ומכבידההתחייבויות הכספיותהלימוד לא יוכלו לעמוד בנטל 

מתלונני� על , וגי� האוניברסיטאיי� מזה שני� רבותההתנסות המשמשי� את הסטודנטי� בח

 בהקטנת מספר והפתרו# מציד� הוא, תעריפי התשלו� הנמוכי� שמשלמות האוניברסיטאות

 התגמול שנותני� מרבית המוסדות. הסטודנטי� המתקבלי� מ# האוניברסיטאות להתנסות

, כאמור, ושניה�, ול בעי# למקומות ההתנסות מורכב בדר" כלל מתשלו� כספי ותגמלהשכלה גבוהה

 היות שאי# תערי% אחיד לתשלו� למדריכי� או למקומות ההתנסות .משתני� בי# מוסדות הלימוד

סביר להניח כי פתיחת תוכניות חדשות תעודד תחרות פרועה עוד יותר , המחייב את המוסדות

ו# תקציבי בעלות יתר, א� יפתחו תוכניות בלתי מתוקצבות, כמוב#, מצב זה יחרי%. 16בתחו�

, א� תפתחנה תוכניות חדשות בארבעת התחומי� הנדוני�. משמעותי על פני התוכניות המתוקצבות

". כל המרבה במחיר יזכה"ג� מיעוט מקומות ההתנסות כיו� לא יהיו נגישי� שוויונית להדרכה כי 

. רשות�התגמולי� בעי# שניתני� למדריכי� נתוני� ליצירתיות של המוסדות ולמשאבי� הקיימי� ב

השתתפות בימי , טווח התגמולי� שאינ� כספיי� נע משימוש חופשי בשירותי ספרייה של המוסד

. הרצאות וכנסי� מקצועיי� ועד למימו# השתתפות בקורסי� מתקדמי� בנושאי� שוני�, עיו#

הפערי� הגדולי� במשאבי� הנתוני� בידי כל מוסד מעמיקי� את אי השוויו# בשיבו' הסטודנטי� 

  .י חברי הוועדה ותובאנה בסו% פרק זה"המלצות בנושא זה מוצעות ע. ת ההתנסותבמקומו

ה נפתחה תוכנית חדשה בחוג להפרעות "בשנת תשס: פתיחת תוכניות חדשות בשני� האחרונות  .ב

.  סטודנטי�25-20וכוללת , אביב המיועדת לאוכלוסייה החרדית-בתקשורת באוניברסיטת תל

בתקשורת לאוכלוסיה החרדית במכללה האקדמית הדסה תוכנית להפרעות נפתחה ז "בתשס

ט את לימודיה� בריפוי " סטודנטי� החלו בתשס70-כ. ח" סטודנטי� בתשס24ירושלי� ובה למדו 

מביא לכ" , קיו� תוכניות אלו. בעיסוק ובהפרעות בתקשורת בקריה האקדמית קריית אונו

י� לשלב את הסטודנטי� במקומות ומקשה על החוג, שהביקוש למקומות ההתנסות עולה על ההיצע

                                                 
15

י משרד הבריאות ושונה לחלוטי# מהקיי� במקצועות "הטיפול בשיבו' הסטודנטי� לתזונה במקומות ההתנסות נעשה ע 
  ).ח" בדו8ראה פרק (ראתה הועדה לנכו# לדו# בנושא התזונה בנפרד ולהקדיש לכ" פרק נפרד , מסיבה זו. הבריאות האחרי�

16
  .קיי� תערי% אחיד המשול� למקומות ההתנסות, לעומת זאת, בחוג לסיעוד ובחוג לתזונה 
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אזור המרכז הוא הרווי ביותר מבחינת עומס וקושי בשיבו' . התנסות המתאימי� לשלב הכשרת�

המצוקה במקומות ההתנסות במרכז ניכרת במיוחד בקרב . הסטודנטי� במקומות ההתנסות

 מקצוע זה הסטודנטי� הלומדי� רוב, למעשה. הסטודנטי� הלומדי� ריפוי בעיסוק

  במרכז בעיקרמשובצי�, אוניברסיטה העבריתבאוניברסיטת חיפה ובלרבות , וניברסיטאותבא

תקשה עוד יותר על שיבו' בכל ארבעת המקצועות שפתיחת תוכניות לימוד חדשות , כמוב#. האר'

פתיחת# של .  ותיצור איו� של ממש על קיו� התוכניות הקיימותמקומות ההתנסותהסטודנטי� ב

.  החריפה עוד יותר את הבעיהט" האקדמית קריית אונו בתשסשות בקריהשתי התוכניות החד

 .  נשלחו לוועדה עוד בתחילת עבודתהומכתבי� ברוח ז

 העומס האדיר של כמות הסטודנטי� המתנסי� גור� לכ" :מספר אתרי התנסות בשימוש בו זמני  .ג

 מקצועות הבריאות סטודנטי� הלומדי� את, כלומר .שיהיו מקומות התנסות רבי� פעילי� במקביל

ההיצע הקיי� אינו מספק .  בכמה מקומות מתנסי� באותו הזמ#,במוסדות שוני� להשכלה גבוהה

מצוקה גדולה במקומות ונוצרת , את הביקוש ההול" והגובר של הסטודנטי� המבקשי� להתנסות

מספר האתרי� המשמשי� בעת ובעונה אחת את , לדוגמא,  בחוג לפיזיותרפיה.ההתנסות

 27-22נע בי# , הכוללי� בעיקר מכוני� בסניפי קופות חולי�, "התנסויות מכו#"נטי� להסטוד

 בקרב הסטודנטי� 20-15, במהל" השנה בקרב הסטודנטי� הלומדי� באוניברסיטת חיפה

 בקרב הסטודנטי� הלומדי� במכללה האקדמית יהודה 23-אביב ומגיע ל-באוניברסיטת תל

בשל . נתוני�כפי שנראה ב, מצוקה במקומות ההתנסות רבהה" התנסויות ילדי�"ג� ב. ושומרו#

הסטודנטי� במכללה האקדמית יהודה ושומרו# נשלחי� , מחסור במקומות התנסות בבתי חולי�

מספר אתרי ההתנסות בשימוש בו זמני . במרכזי שיקו� כתחלי%" התנסות סאב אקוטית"ל

 מקומות 60; יטאות גדול עוד יותרבהתנסויות השונות בחוגי� לריפוי בעיסוק בשלוש האוניברס

התנסות משמשי� את הסטודנטי� בתקופות ההכשרה השונות במהל" הלימודי� באוניברסיטת 

 90-70-ואביב -משמשי� את הסטודנטי� באוניברסיטת תל' ד-' מקומות בשני� ב42-36, חיפה

 .'ג-'רסיטה העברית בלימודי� בשני� במקומות משמשי� את הסטודנטי� באוניב

 צוואר הבקבוק הקיי� בשיבו' :רות מקצועיות התלויות במלאי המוגבל של מקומות התנסותפש  .ד

הסטודנטי� למקומות ההתנסות מוביל ה# לדחיית מועדי ההתנסות וה# לצמצו� בשעות ההתנסות 

יחידות קליניות אשר אינ# עומדות בדרישה האקדמית להתנסות , יתר על כ#. הניתנות לסטודנטי�

ועל כ# לא אושרו , )אינ# מספקות תנאי� הנדרשי� ללמידה ולחשיפה רב מקצועית, ודהיינ(קלינית 

ומהוות תחלי% בלית ברירה ליחידות בעלות כשירות , מאושרות כיו�,  בעבר לצור" ההתנסות

אלא ג� לגבי מדריכי� קליניי� אשר , פשרה זו נעשית לא רק לגבי מקומות ההתנסות. אקדמית

. קיות משרה ועל כ# כלל אינ� מספיקי� להדרי" את כל הסטודנטי�עובדי� במקרי� רבי� בחל

תו" ידיעה כי , לעיתי� נשלחי� הסטודנטי� למקומות בה� חסר סגל הוראה מנוסה, יתר על כ#

 .הדבר יפגע באופ# בלתי הפי" בהכשרת� כבעלי מקצוע

 לפיזיותרפיה החוגי�:  ומקומות התנסות רצויי� נוספי�מצוקת מקומות התנסות בקופות החולי�  .ה

, אביב ובמכללה האקדמית יהודה ושומרו# מצרי� על כ"-באוניברסיטת תל, גוריו#אוניברסיטת ב# ב

וכי אי# די מקומות , שכמה מקופות החולי� אינ# מעודדות את תחו� ההדרכה הקלינית במסגרת#

לתקופות הבעיה מחריפה בשל צמצו� האשפוזי� בבתי החולי� . התנסות וכוח אד� במכוני הקופות

מה שמגביר את הצור" באנשי , והעברת בעיות רפואיות רבות לקהילה, קצרות משהיו נהוגות בעבר
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שאליה� היו , הא� ישנ� מקומות התנסות נוספי�, בי# היתר, המוסדות נשאלו. מקצוע נוספי�

שהיו מעונייני� להרחיב את , מוסדות רבי� ענו בעניי# זה. מעונייני� לשלוח את הסטודנטי�

מפאת היעדר כיסוי ביטוחי ותקציב גבוה יחסית , ואול�. קומות ההתנסות ג� למקומות הפרטיי�מ

מספר הסטודנטי� המתנסי� במגזר הפרטי הוא , הנדרש להקצאת שעות הדרכה במקומות אלו

בוטלו בשל היעדר הביטוח המקצועי , שהיו מקובלות בעבר, ג� התנסויות בבית החולה. מזערי

 . אביב-למדו פיזיותרפיה באוניברסיטת תלבקרב הסטודנטי� ש

 מיעוט מקומות ההתנסות ביחס לגידול במספרי הסטודנטי� : מנוסי�ובלתימדריכי� צעירי�   .ו

מדריכי� צעירי� מספיק בעלי . בתחומי� הללו הוביל להתפשרות באיכות המדריכי� הקליניי�

של מדריכי� ותיקי� וממלאי� מקומ� , ניסיו# קצר יחסית בהדרכה מלווי� את הסטודנטי�

דרישות הקד� לקורס הדרכה קלינית בפיזיותרפיה במכללה האקדמית יהודה , לדוגמא. ומנוסי�

עבודה בהיק% מחצית משרה , ניסיו# עבודה של שנתיי� כפיזיותרפיסט, בי# היתר, ושומרו# כוללי�

י� במקומות עקב חוסר במדריכי� קליני, לעיתי�. לפחות והמלצה ממנהל השירות במקו� העבודה

דבר העלול לפגו� , מתקבלי� לקורס ג� מועמדי� שאינ� עוני� על קריטריו# זה או אחר, ההתנסות

תופעה דומה נראית ג� בחוג . סטודנטי� עצמ�יות של מדריכי העתיד ובעקבותיה� בבמקצוע

בשל מצוקת כוח האד� במקומות ; אביב ובאוניברסיטה העברית-לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל

 .הסטודנטי� מתנסי� ג� אצל מדריכי� שטר� עברו קורס להכשרה קלינית כלשהי, ההתנסות

 במרבית מקומות ההתנסות המשתייכי� לסקטור :נמו&גדולה של אנשי מקצוע ושכר תחלופה   .ז

, אוכלוסייה זו. הציבורי מער" ההדרכה דינמי ומשתנה תדיר בשל מאפייני אוכלוסיית המדריכי� בו

, מתאפיינת בנשי� בגיל הפוריות,  החוג לריפוי בעיסוק באחד המוסדותבהתא� לדברי ראש

מצב זה . ומחליפות באופ# תכו% את מקו� עבודת#, העובדות לעתי� קרובות במשרות חלקיות

יתר על . מוביל ג� למחסור במדריכי�, המוביל למחסור תמידי של מרפאות בעיסוק במגזר הציבורי

המצוקה בכוח האד� נובעת ג� מעזיבה של אנשי מקצוע רבי� , סוקלדברי ראש החוג בריפוי בעי, כ#

ג� רמת השכר של קלינאי התקשורת , זאת ועוד. את תחו� העיסוק בשל תנאי השכר הירודי�

דבר המפחית את מספר קלינאי , במגזר הציבורי נמוכה מאוד בייחוד יחסית לזה שבמגזר הפרטי

יביא לשינוי , לטענת ראשי החוגי�, בדירוג השכררק שינוי של ממש . התקשורת במגזר הציבורי

נוס% על . במוטיבציה של קלינאי התקשורת לפנות ולהשתלב במגזר הציבורי וא% להדרי" סטודנטי�

ה# בשל הגידול בהיק% ההדרכה והגידול , יש להביא בחשבו# את השחיקה של מער" ההדרכה, כ"

י המעסיקי� למילוי משימת� "ל עוה# כתוצאה מהלח' המופע, במספר הסטודנטי� למדרי"

 .הראשית שהיא מת# טיפול ושירות ולא עיסוק בהדרכה

  

  אמברגו על פתיחת תוכניות לימודי� נוספות:  מסקנה5.3

הוא למעשה משאב , על היצע המדריכי� בה�, מספר� של המקומות המשמשי� לצרכי ההתנסות הקלינית

עולה הרוש� , מספקי� את מער" ההתנסות הקליניתמ# החומר שאספה הועדה מהמוסדות ה. לאומי מוגבל

כי יכולת� של המוסדות הללו לקלוט מספר גדול יותר של סטודנטי� היא די מוגבלת וא� היא בכלל קיימת 

  .הרי שמדובר בסטודנטי� בודדי�

 המשמשי� ה# יש מחסור חרי% באנשי סגל בכירי�,  במקצועות אלולגידול במספר הסטודנטי�בניגוד 

נוכח .  במוסדות הלימוד וה# כמדריכי� קליניי� המלווי� את הסטודנטי� במקומות ההתנסותכמורי�
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תוכניות של  ת#פתיח, המצומצ� של אנשי מקצוע בעלי תואר שני ושלישי בתחומי� הרלוונטיי�המספר 

 כפועל יוצא מכ" תוריד אתו,  בי# המוסדותהנתו#הצוות האקדמי החלוקה של נוספות תגדיל את מצוקת 

  . הטיפוליי� הנידוני�הרמה המקצועית של ארבעת התחומי� 

מודי� חדשות לתואר ראשו� ילאשר או לפתוח תוכניות ל ,ג להימנע מלדו�"עדה ממליצי� למלחברי הוו

  .הפרעות בתקשורת ותזונה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה: בתחומי�

 2008פרס� בשנת , ועות הבריאותבהיותו הגו# האחראי לתכנו� כח האד� הדרוש למקצ, משרד הבריאות

. ל"בי� היתר בארבעת המקצועות הנ, את אומד� כח האד� הרצוי במקצועות השוני� במערכת הבריאות

מספר� של הסטודנטי� המוכשרי� במסגרת המוסדות , ח זה נכתב כי להערכתו של משרד הבריאות"בדו

 ועל כ� המלצתו היא כי אי� 2020נת עונה על צרכיה של מדינת ישראל עד לש, להשכלה גבוהה הקיימי�

המש& פתיחת� של תוכניות לימוד   הועדה סבורה כי.צור& להתערב בנעשה במסגרות ההכשרה הללו

, י# עוד יותר את הבעיות הקיימותחרי,  הסדרת נושא ההתנסויות הקליניותללא, חדשות במצב הקיי�

יי� סטודנטי� במקומות שאינ� ראוגרו� לשיבו� י, בי� המוסדות השוני�" רות פרועהתח"ביא לי

כ& שבסופו של דבר תהיה פגיעה חמורה , ממחסור במדריכי� קליניי�להתנסויות קליניות הסובלי� 

   .ברמת הבוגרי� המוכשרי� למקצועות אלו

בשני� . י ועדה חדשה" יבדק ההיבט התכנוני של מקצועות אלה ע2016הועדה ממליצה כי לקראת שנת 

י משרד הבריאות כ& שנית� יהיה לבדוק את "ל ע" הנפקת התעודות במקצועות הנצפויה להתחדש, הללו

   . התממשות התחזית של משרד הבריאות בהתא� לרישו� המחודש של בעלי הרשיונות במקצועות אלו

מתייחס ה# למערכת , ישו� ההמלצה על אי פתיחת# של תוכניות חדשות לתואר ראשו# בתחומי� אלו

לפתיחת# של תוכניות לימוד , לדעת חברי הועדה. ת"י ות" שאינה מתוקצבת עהמתוקצבת וה# למערכת

השלכה , ת"י ות"ת ובוודאי באלה שאינ� מתוקצבי� ע"י ות"ה# במוסדות נוספי� המתוקצבי� ע, חדשות

ישירה על המש" קיומ# של התוכניות הפועלות כיו� ושכבר כעת מתקשות בשיבו' הסטודנטי� למקומות 

ת אינ� "י ות"חברי הועדה סבורי� כי למרות שהמוסדות שאינ� מתוקצבי� ע. ת קליניתמתאימי� להתנסו

במצב בו מוסדות אלה פוני� לתחומי לימוד העושי� שימוש , ג"מל/ת"כפופי� לשיקולי התכנו# של ות

יש להפעיל ג� לגביה� שיקולי , כדוגמת מקומות להתנסות קלינית וסגל אקדמי בכיר, במשאב לאומי מוגבל

   .נו#תכ

הועדה המשותפת .  מונתה ועדה לגיבוש מדיניות ההשכלה הגבוהה2009בהקשר זה חשוב לציי# כי באפריל 

נתבקשה להמלי' על קווי� מנחי� לפתיחת , ברו" נבו' ג פרופ"בראשותו של חבר המל, ג"ת ולמל"לות

  . החדשי�מוסדות להשכלה גבוהה חדשי� ולפתיחת תוכניות לימודי� חדשות במוסדות הקיימי� ו

ל בדבר "ת וביניה# המלצה ברוח הדברי� הנ"ר ות"ג וליו"ר המל"בימי� אלה הגישה הועדה המלצותיה ליו

  .ת"י ות"ג� א� אלה מתקיימי� במוסדות שאינ� מתוקצבי� ע, תחומי לימודי� הדורשי� תכנו# לאומי

ג� הועדה , )4.1סעי% (ה ח ז"כפי שנכתב בסעי% הסוקר את לימודי הפיזיותרפיה בישראל בדו, יתר על כ#

יש ,  קבעה כי נוכח המחסור במקומות להתנסות קלינית17להערכת איכות לימודי הפיזיותרפיה בישראל

הועדה , זאת ועוד. להימנע מפתיחת# של תוכניות חדשות בתחו� ומהרחבת# של התוכניות הקיימות

י דבריה� של ראשי בתי "עפ. 10%-המליצה על הקטנת מספרי הסטודנטי� בכמה מ# התוכניות הקיימות ב

הערכתה של הועדה הסוקרת את תחו� הפיזיותרפיה בהקשר , הספר למקצועות הבריאות באוניברסיטאות

המלצה זו מקבלת . למחסור במקומות התנסות מאפיינת ג� את מקצועות הבריאות האחרי� בה� אנו דני�

                                                 
17

  .12ראה נספח  
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ובות מחסור באנשי מקצוע בארבעת משנה תוק% נוכח תחזית משרד הבריאות לפיה לא צפוי בשני� הקר

  .התחומי� שבנדו#

  

מערכת מערכת מערכת מערכת     המשתני� של המשתני� של המשתני� של המשתני� של התאמת מבנה תוכניות הלימודי� למצב ולצרכי� התאמת מבנה תוכניות הלימודי� למצב ולצרכי� התאמת מבנה תוכניות הלימודי� למצב ולצרכי� התאמת מבנה תוכניות הלימודי� למצב ולצרכי� . . . . 6666
 הבריאותהבריאותהבריאותהבריאות

  

במקביל ליישו� המסקנה המתבקשת בנוגע לאי פתיחת תוכניות לימודי� חדשות בארבעת מקצועות 

שבראש# ההמלצה המתוארת , צותח זה שורה של המל"חברי הועדה מציעי� בדו, הבריאות הנידוני�

הרקע שהנחה את חברי הוועדה בגיבוש ההמלצה הוא הצור" להתאי� את מבנה תוכנית . בהרחבה בפרק זה

.  וה# מבחינת מערכת הבריאות5הלימודי� למציאות המשתנה ה# מבחינת המצוקות שפורטו בפרק 

בהזדקנות האוכלוסייה ובהעברת , בי# היתר, הבאי� לידי ביטוי, הצרכי� המשתני� של מערכת הבריאות

, שינוי זה.  לשינוי מקומות הלמידה הקליניתמובילי� בהכרח ג�, השירותי� הטיפוליי� לקהילה ולבית

 . ת"י ות"נדרש ה# במערכת המתוקצבת וה# במערכת שאינה מתוקצבת ע, לדעת חברי הוועדה

" שונה ועל כ# הגיעה למסקנה כי יש  לנכו# להתמודד ע� הבעיה שהונחה לפניה בדר ראתההועדה הנוכחית

ועות הבריאות הטיפול בבעיות המאפיינות את תחו� מקצ. צור" בשינוי פני� מערכתי של המצב הנתו#

שכר המדריכי� , הגבלת מספר המתקבלי� למוסדות הלימוד, התנסותהמחסור במקומות : כדוגמת

בהתא� לבעיות , כמו כ#. מלאהת ואינו נתו# לשליטתה ה"כ חיצוני לות"הוא בד' הקליניי� וכו

כמוה כהסרת אחריות מוחלטת , השארת המצב הנוכחי כמות שהוא, ולהשלכותיה# שפורטו בפרק הקוד�

נעו' בשינוי פנימי שיחול , לדעת חברי הוועדה, א� כ#, הפיתרו# לבעיה. ג בעניי# זה"ת ומל"מידיה# של ות

  . בתו" תוכניות הלימודי� עצמ#

  

� לבחו# שינוי בתוכניות ההכשרה הקלינית במוסדות הלימוד מבלי לפגוע יתר על חברי הוועדה ממליצי

: שינוי תוכניות הלימוד במקצועות. המידה באוטונומיה של כל מוסד ומוסד בנוגע לתוכניות הקיימות

הפרעות בתקשורת יתמקד במבנה הלימודי� ולוח הזמני� של ההכשרות ובריפוי בעיסוק , פיזיותרפיה

א� בסו% התואר הראשו# וא� במהל" ,  כ" שההתנסות הקלינית תהיה מרוכזת בתקופה קצרה,המקצועיות

יתכ# מאוד . במקו� שתהיה מפוזרת במהל" שלוש או ארבע שנות הלימוד של התואר הראשו#, התואר השני

. שהתוכניות הקיימות מקנות חשיפה קלינית רחבה מידי בשלבי� המוקדמי� של הלימודי� במהל" התואר

לבי� , תואר עומדת ההפרדה בי� הצד האקדמי העיוני שיילמד בשני� הראשונות ל,א� כ�, סיס הרעיו�בב

היק% מקומות התנסות שידרשו בתקופת . הצד המעשי שיירכש בשנה או בשנתיי� האחרונות של התואר

מהל" מה� ב" יטעמו"מאחר והסטודנטי� רק , הלימודי� האקדמיי� יהיה מצומצ� יותר מזה הדרוש כיו�

ג� המצוקה , באופ# כזה. ובכ" תוקל המצוקה במקומות ההתנסות והתחרות עליה�, הלימודי� העיוני�

  . בסגל ההדרכה תפחת ומחירי ההתנסויות ירדו

  

חברי הוועדה ממליצי� לבחו# דגמי� אחרי� של תוכניות לימוד הקימות ג� בחוגי� שוני� מחו' למקצועות 

הדג� המוצע הוא הדג� הקיי� בחוג לסיעוד שבו . ס העיקרו# שבה�את בסי" לאמ'"הבריאות ואולי א% 

מקור השינוי הוא ביוזמה מבורכת . )9 פרק' ר( תוכנית הליבה לתואר אחות מוסמכת 2005עודכנה בשנת 

השינוי נגע בהגדרת תוכנית הליבה והתאמתה לצרכי� . של משרד הבריאות לפיתרו# המצוקות במקצוע
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מדעי : כיו� תוכנית הלימודי� לתואר מורכבת מארבע חטיבות לימוד. ותהמשתני� של מערכת הבריא

בסו% הלימודי� האחות יכולה לעבוד . לימודי� קליניי� והתנסות קלינית מתקדמת, מדעי הסיעוד, היסוד

מתקיימי� קורסי� על , בשלב הבא. אול� מסגרת העשייה שלה מותאמת להכשרתה, במרבית המחלקות

אפשרות נוספת . לאחיות בעלות תואר אקדמי ובה� ה# מתמחות בתחו� קליני יעודיבסיסיי� והשתלמויות 

י מינהל הסיעוד ומסגרות ההכשרה היא תוכנית להכשרת מדריכי� "שמוצעת לאחות בעלת תואר אקדמי ע

העיקרו# בתוכנית הלימודי� בסיעוד היא . קליניי� העוסקי� בהדרכה קלינית של סטודנטי� ומתמחי�

רה  רחב ומשות% ככל האפשר למקצוע בתואר הראשו# ולאחר מכ# להתמקצע באמצעות הכשהקניית בסיס

משפטי� מתכונת הלימודי� בנויה משלוש או ארבע שני� אקדמיות ג� בלימודי . בהתמחויות ייעודיות

החשיפה הקלינית מתרכזת בעיקר , ובחוג לפסיכולוגיה, תיאורטיות ושנת התמחות בשנת הלימוד האחרונה

בלימודי תזונה ההכשרה המקצועית נעשית בתו� הלימודי� כ" שהתואר הראשו# כולל .  השניבתואר

ההשתלמות אורכת כחצי שנה אול� בלימודי התזונה קיימות בעיות אחרות . לימודי� עיוניי� בלבד

  .ח זה" של דו8שיפורטו בהרחבה בפרק 

יוכלו , שבמש" הלימודי� העיוניי�, אהי, לדעת חברי הועדה, הכוונה בשינוי המתבקש במקצועות הבריאות

ותקופת הלימודי� האחרונה , את ההתמחויות הקיימות" על קצה המזלג"הסטודנטי� להכיר ולטעו� 

אחד היתרונות . א� בשנה האחרונה של התואר הראשו# וא� בתואר השני, תוגדר כשנת התמחות מעשית

 הקווי� המנחי� בבניית תוכניות הלימודי� ויש להניח כי היה זה אחד, הנלווי� לסוג כזה של לימודי�

לאחר שטע� מעט מכל , הוא באפשרות ההחלטה המושכלת שניתנת לסטודנט, שפורטו בדוגמאות לעיל

ההתמקדות בהתמחות . ההתנסויות ולקח בחשבו# את מכלול השיקולי� בהתא� לאישיותו ולרצונותיו

 מסוי� ותמנע מה� להתפזר על פני כמה  ומעשית בתחו�אחת תעודד את הסטודנטי� להתמקצע אקדמית

, "ספורט"; ועוד בחוג לריפוי בעיסוק" שיקו� גריאטרי", "התפתחות הילד: "כדוגמאות(תחומי� שוני� 

). ה בחוג להפרעות בתקשורתיואודיולוג" ריפוי בדיבור"; ועוד בחוג לפיזיותרפיה, "שיקו� גריאטרי"

מכיוו# , ניצול מושכל יותר של מער" ההתנסויות הקיי�הפרדת ההתנסויות מהלימודי� העיוניי� תאפשר 

בשינוי זה הוא נוס# יתרו# . כפי שמתקיי� היו�, שלא כל הסטודנטי� יתמחו לעומק בכל ההתמחויות

במהל" נית# לחשוב על האפשרות ש, כמו כ#. ת"ותהתקציבית של אחריות ה באפשרות להפחית את

א� הסטודנטי� יהיו מעונייני� לעבור להתמחות . לו�ההתמחות המרוכזת הסטודנט ישמש כמתמחה בתש

  . יקבעו התנאי� וההשלמות הנדרשות למעבר, אחרת

  

ולכ# בשלב הראשו# של שינוי , ת המקצועותשלושהמלצה זו היא למעשה רפורמה בתוכניות הלימודי� ב

 המקצועות תשלושלכל אחד מ,  ועדות מקצועיותשלושת הוועדה ממליצה על הקמ, לכה למעשההתוכניות ה

. שעיקר הפעילות שלה# יתמקד בגיבוש תוכניות הלימודי� על פי הצרכי� של כל מקצוע באשר הוא, הנדוני�

חברי הוועדה מציעי� שהוועדות המקצועיות יורכבו מראשי החוגי� של המקצועות הללו במוסדות 

  .להשכלה גבוהה ומנציגי משרד הבריאות

  :יות ביתר פירוטלהל# מוגדרי� תפקידי הוועדות המקצוע

 . הוועדות המקצועיות תגדרנה את תחומי ההתמחות ותכני הלימודי� .1

כיצד תתבצע ההיכרות ,  במקצועות הליבהלהוועדות המקצועיות תחלטנה בי# היתר מה ייכל .2

וכ# תקבענה את היקפה של ההתמחות , הבסיסית ע� ההתמחויות השונות ומה יהיה היקפה

 . הספציפית
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תנאי הס% של המדריכי� הקליניי� את  מחדש את הקריטריוני� ויגדירו הוועדות המקצועיות .3

 . המלווי� את הסטודנטי� באתרי ההתנסות

חברי הוועדה ממליצי� על הקמת ועדה נוספת שתבח# את מהל" ההכשרה המקצועית ג� בחוג לתזונה 

  .8כפי שמתוארות בפרק , ותבדוק כיצד נית# לשפר את הבעיות הקיימות בו

  

ה# מבחינת המוסדות ,  המקצועותשלושתעדה ערי� לקושי ולמורכבות בשינוי פרדיגמת הלימודי� בחברי הו

יחד ע� זאת המערכת האקדמית חייבת להתאי� את עצמה . ג"ת ומל"להשכלה גבוהה וה# מבחינת# של ות

העובדה שמדובר . בהתחשב במשאבי� המוגבלי� העומדי� לרשותה, לצרכי� המשתני� של החברה

מצריכה שינוי ה# בתוכניות , שכ# מש" האשפוז התקצר, ות טיפוליי� הניתני� בעיקר בקהילהבמקצוע

מצריכי� , השינויי� שחלו בצרכיה של הקהילה בתחו� הרפואי והטיפולי. הלימודי� וה# במיקו� ההדרכות

השינוי . שוויונית יותרשתסייע לחלק את המשאבי� הנתוני� בצורה , גמישות מחשבתית ותפיסתית

  . המשמעותי שחל בתוכנית הלימודי� בסיעוד הוא הוכחה לכ" שהדבר אפשרי ג� במקצועות אחרי�

  

 התחומי� הנידוני� מלווה היו� במעטה של ערפל שלושתתוכניות הלימודי� בשל יתכ# כי תהלי" השינוי 

דרוש א" ברור הוא כי מש" הזמ# ה, והגדרת הצעדי� בדר" למימושו תתברר ע� תחילת עבודת הוועדות

, ג בתקופת הביניי�"ת ומל"כיצד אמורות לנהוג ות, א� כ#, מתעוררת השאלה. עלול להתאר", ליישומו

ג להגביל פתיחת תוכניות חדשות "חברי הוועדה ממליצי� למל, בנוגע לסוגיה זו. כלומר עד להשלמת השינוי

עדר פגיעה י הנית# להבטיחא כל זמ# של, הפרעות בתקשורת ותזונה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה: במקצועות

על מנת לשפר את ,  זאת ועוד.5.3כמתואר בסעי% , בהכשרה הקלינית של הלומדי� בתכניות הללו כיו�

המטרות . חברי הוועדה מציעי� בפרק הבא סדרה של המלצות אופרטיביות, המצב בעתיד הקרוב יותר

קליניות והרחבת מלאי הצוותי� העיקריות של ההמלצות ה# צמצו� המצוקה של מקומות להתנסויות ה

  .האקדמיי� ומער" ההדרכה הקלינית
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 המלצות נוספותהמלצות נוספותהמלצות נוספותהמלצות נוספות. . . . 7777

  
, לכ#. עלול להתאר", מש" הזמ# הדרוש ליישומה, א� תאושר ההמלצה על הצור" בשינוי תוכנית הלימודי�

ההמלצות . העשויות להקל על המצוקה בטווח הקצר, חברי הוועדה מציעי� מספר המלצות נוספות

נה להל# מתייחסות ה# למלאי המוגבל של מקומות ההתנסות והתחרות עליה� וה# לסגל ההדרכה שתובא

  : הקליני המצומצ� המלווה את הסטודנטי�

הוא , אזור המרכז,  כפי שהזכרנו:מרכזי סימולציה רפואיי�י הקמת "אתרי ההתנסות ע הגדלת מספר .1

הועלתה , נוכח זאת. קומות ההתנסותהרווי ביותר מבחינת עומס הסטודנטי� והקושי בשיבוצ�  במ

. השאלה הא� נית# לפתוח מקומות התנסות חדשי� באזור זה או לחילופי# להרחיב את הקיימי�

לפיתוח . פתיחת מקומות התנסות חדשי� רצויה כמוב# בכל האר' א" היא נדרשת בעיקר באזור המרכז

חסמי� כלכליי� . �ואקדמייבה� חסמי� כלכליי� , חסמי�שדות קליניי� נוספי� קיימי� מספר 

מגבלה . בעלי המקצוע המשמשי� כמנחי� ומדריכי�ושל  ותהמרפאשל פגיעה בתפוקות משמעות� 

הכשרת חסמי� אקדמיי� מתבטאי� בצור" ב. לתלמידי�' עדר ביטוח צד גיהכלכלית נוספת היא 

צוקה הזו  אחד הפתרונות להקלת המ. הבריאותועותמקצמדריכי� והעדר בעלי תארי� מתקדמי� ב

מרכזי� אלו מדמי� מצבי חולי שוני� הדורשי� התמודדות . ציה רפואיי�סימולמרכזי היא השימוש ב

 . מגוונת בתחומי� השוני� ויכולי� להרחיב את המספר המצומצ� של אתרי ההתנסות הקיימי� היו�

הממוק� ) תהמרכז הארצי לסימולציה רפואי" (מסר"דוגמא למרכז כזה נית# למצוא במרכז סימולציה 

, 2001בשנת , התאמנו מאז פתיחתו" מסר"במרכז הרפואי . במתח� בית החולי� שיבא בתל השומר

, פרמדיקי�, עובדי� סוציאליי�, אחיות, כדוגמת רופאי�,  אנשי� במקצועות הבריאות60,000-מעל ל

,  אפקטיבי הסימולציה הרפואי מספק ה# סביבה רפואית חווייתית וה# לימודמרכז. 18דומהוכחובשי� 

שחקני� או (היות שהשימוש במרכז נעשה בחולי� מדומי� , מובנה ובטוח ללא סיכו# מיותר לחולי�

בישראל משמש כמודל למרכזי� מובילי� בעול� ומקיי� אית� קשרי� " מסר"המרכז הרפואי ). בובות

  . ושיתופי פעולה לצור" הקמת מרכזי� דומי�

ג להירת� למשימת ההקמה של מרכזי סימולציה "מלת ול"לות, א� כ�, חברי הוועדה ממליצי�

הפרעות , ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה: הבריאותג� לארבעת מקצועות , "מסר"כדוגמת , רפואיי�

  . ובכ& ליצור מקומות התנסות נוספי�, בתקשורת ותזונה

שלפיו , ס%עלה רעיו# נווה, מנהל המרכז ומקימו, ר אמיתי זיו"ע� ד" מסר"פגישה של חברי הוועדה בב

נית# לעשות , לדברי זיו. נית# לשלב את ההתנסות הקלינית של ארבעת התחומי� הנדוני� במרכז עצמו

, חדשי� מרכזי סימולציה רפואיי� תפתיחמ במרכז ולהימנע מהקמה ואלואדפטציה למקצועות 

סוד אפשרות זו פשוטה יותר למימוש מאשר הקמה מהיברור כי . ותקציבי� רבי�הדורשי� משאבי� 

קיי� , א" ברור כי על מנת לספק די מקומות התנסות לכמות הנתונה של הסטודנטי�, של מרכז חדש

עוד הציע זיו כי במקו� לשלוח את הסטודנטי� למקומות . בהקמה של מרכזי� חדשי�ג� צור" 

הדבר יתבצע באמצעות יצירת מצבי� . ה� יתנסו בתו" כותלי מוסדות הלימוד, �יהתנסות סימולטיב

  למוסדות הלימוד ובניית המער" הרפואי המתאי� לכל מקצועגיעובעזרת שחקני� שיוואיי� שוני� רפ

כמוב# שפעולה זו דורשת לוגיסטיקה מורכבת ויקרה יותר בהשוואה להתנסות . בבית הספר עצמו

נית# לחשוב על הצעה זו כפיתרו# , א" בשל המצוקה הגדולה במקומות ההתנסות, במרכזי� עצמ�
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י "והוא מבוצע ע, כבר קיי� סוג כזה של התנסות חיצונית" מסר" ב.הביניי� עד לפיתרו# הקבעלתקופת 

 זהו כלי רכב המאפשר להתנסות ולהתאמ# ג� מחו' למרכז –" ממסרית"או " מסר על גלגלי�"

 .ג� בו תידרש אדפטציה לארבעת התחומי� הנידוני�. הרפואי

 המצב הרעוע והדינאמי מידי של מלאי אנשי :תיהרחבת מלאי אנשי ההוראה ומער" ההדרכה הקלינ .2

המשמשי� ה# כצוותי� אקדמיי� במוסדות הלימוד וה# כמדריכי� , המקצוע בעלי תארי� מתקדמי�

. ג"ת ומל"אינו יכול להישאר על כנו ומחייב התערבות מיידית של ות, קליניי� במקומות ההתנסות

ההתנסות והיעדר היצע מספיק של מדריכי� מצוקת כוח האד� המשמש לליווי הסטודנטי� במקומות 

הכולל ג� מדריכי� שטר� , בהרכב המדריכי� הנמני� ע� מער" ההדרכה, בי# היתר, באה לידי ביטוי

, מצב זה מוריד את רמת� המקצועית של המטפלי� העתידיי� בארבעת התחומי�. עברו קורס הדרכה

שיש בכוח# , באת סדרה של המלצותלהל# מו. הרחבת מער" ההדרכה הנוכחי היא הכרחית, ולכ#

 .המלצות אלו מתייחסות ג� למחסור באנשי הסגל במקצוע הסיעוד. להתמודד ע� המחסור במדריכי�

את ג לעודד " חברי הוועדה ממליצי� למל:פיתוח תוכניות הוראה ומחקר לתארי� מתקדמי� 2.1

בכ" להרחיב את מלאי ו, האוניברסיטאות לפתח תוכניות הוראה ומחקר ללימודי תואר שני ושלישי

ההיצע החדש של הצוות האקדמי הבכיר ינותב ה# . אנשי המקצוע בעלי רמה אקדמית גבוהה

 . להוראה במוסדות הלימוד וה# להדרכה קלינית של הסטודנטי�

 חברי הוועדה סבורי� שהרחבת צוותי :עידוד סטודנטי� לתארי� מתקדמי� לעבוד כמדריכי� 2.2

י עידוד הסטודנטי� הלומדי� לתואר שני " הקרוב תתאפשר עההוראה במוסדות הלימוד בעתיד

החל במלגות , עידוד� של הסטודנטי� עשוי לכלול תגמולי� שוני�. ושלישי לעבוד כמדריכי�

כגו# אישורי חנייה , השתתפות בקורסי� ללא תשלו� וכלה בתגמולי� בסיסיי� יותר, לימודי�

מת המקצועיות של הסטודנטי� ותרחיב את עצ� ההדרכה הקלינית תשפר את ר. ותשורות שונות

 .מער" ההדרכה הקיי� כיו�

 את המוסדות לפתוח קורסי ג לעודד"ממליצי� למל חברי הוועדה :פתיחת קורסי הדרכה קלינית 2.3

,  א� במסגרת מערכת השעות של הסטודנט וא� כלימודי תעודה,שיילמדו, הדרכה קלינית נוספי�

דבר שימרי' , ת לתקצב את קורסי ההדרכה האלה"ותהוועדה מציעה ל, יתרה מזאת. לדוגמא

דוגמא . מבלי לחשוש מהתוספת לעלות הלימודי�, סטודנטי� להצטר% למער" ההדרכה הקלינית

נית# למצוא באוניברסיטת תל , לעידוד השתתפות סטודנטי� בקורסי הדרכה במוסדות הלימוד

א" בכפו% להתחייבות של , שבה מתקיי� קורס להכשרת מרפאי� בעיסוק ללא תשלו�, אביב

י מרצה חיצוני "הקורס נית# בעבר ע. המשתת% להדרי" שישה סטודנטי� במש" שלוש שני�

י הסגל הפנימי של החוג "א" כיו� הקורס מועבר ע, והמשתתפי� בו נדרשו לשל� תשלו� מלא

המתכונת החדשה של הקורס מעודדת את סגל ההדרכה בחוג להשתלב במער" . וללא תשלו�

  .ה הקלינית ומאפשרת את הקשר האקדמי ע� מדריכי העתידההורא

כפי ,  למדרי" הקליני התגמול המוענק:קביעת תגמול אחיד למדריכי� הקליניי� ולמקומות ההתנסות .3

מימו# , כגו#, שאינה כספיתורכב ה# מתשלו� כספי וה# מתמורה מ, 5.2בפרק ' שמתואר בסעי% א

התגמול למקו� ההתנסות נית# באמצעות תשלו� .  קורסי�ימי עיו# מקצועיי� או, בהשתתפות בכנסי�

מגוו# סוגי התגמולי� למדריכי� הקליניי� ולמקומות ההתנסות מוגבל בהתא� למשאבי� . כספי

חלק ממוסדות הלימוד מעבירי� את התגמול ישירות למדרי" ואחרי� . המוגבלי� של המוסדות

ת בתעריפי התשלו� למדריכי� הקליניי� חוסר האחידו. מעבירי� את התשלו� דר" אתרי ההתנסות
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וכל המרבה במחיר זוכה לשב' את תלמידיו בהתא� , כאמור, ולמקומות ההתנסות יוצר שוק פרו'

כי אחד הצעדי� הראשוני� לפיתרו# הבעיות , רי�וחברי הוועדה סב, אי לכ". לתקציב הנתו#

, ולמקומות ההתנסות כאחדהוא האחדת תעריפי התגמולי� למדריכי� הקליניי� , המתוארות לעיל

ת על מנת שזו תקבע "חברי הוועדה מטילי� אחריות זו על ות.  ובחוג לתזונהכפי שקיי� בחוג לסיעוד

בתו" , או לפחות את חלקו, וממליצי� לשלב את התקציב הנדרש לכ", לתשלו�מקסימלי תערי% 

 . המסגרת התקציבית של מערכת ההשכלה הגבוהה באר'

 סובל ה#  מער" ההדרכה הקלינית הנוכחי:ותדמית" ההדרכה הקלינית והעלאת שינוי פנימי של מער .4

כל אלו . וה# בירידה ברמה המקצועית שלו, ממחסור בכוח אד� מיומ# וההתמדה שלו לאור" זמ#

משפיעי� לרעה על תדמית� המקצועית והאקדמית של המדריכי� הקליניי� וכמוב# ג� על תנאי 

אשר לדעת� יחזקו את מער" ההדרכה , הוועדה מספר המלצותאי לכ" מציעי� חברי . העסקת�

  .כי� בו וכתוצאה מכ" תשתפר ג� תדמיתויחדדו ויבהירו את סמכויות המדרי, הנוכחי

חברי הוועדה ממליצי� להרחיב את מער"  :היררכיה ברורה בי� מדריכי� בכירי� לזוטרי�הבניית  4.1

פועל יוצא וטבעי . י� ומדריכי� זוטרי�י הגדרת היררכיה של מדריכי� בכיר"ההדרכה הקיי� ע

שיוכלו ג� ה� ללוות סטודנטי� , הוא האצלת סמכויות למדריכי� הזוטרי�, להיררכיה הזאת

עומס העבודה על . בד בבד ע� קבלת תמיכה וליווי מקצועי מהמדריכי� הבכירי�, מתנסי�

. כאמור,  ומקצועיתהמדריכי� הבכירי� יופחת וה� יתפנו לפקח על המדריכי� הזוטרי� מנהלית

, דוגמא לכ" נית# לראות בקרב רופאי� צעירי� ומתמחי� אשר מדריכי� סטודנטי� לרפואה

  .הבכירי� בהכוונה ובליווי של הרופאי�

,  מפאת תנאי ההעסקה הירודי� של המדריכי� הקליניי�:כי�י� למדריהענקת מינויי� אקדמי 4.2

ל המדריכי� בעיני הקהילה האקדמית בהעלאת התדמית ש, כאמור, חברי הוועדה רואי� צור"

, על כל המשתמע מכ", ")מדרי" קליני"דוגמת (מת# מינוי אקדמי למדריכי� הקליניי� . והרפואית

ובסופו , רשמי יותריתכ# ויגרו� לכ" שתפקיד� יהיה ממוסד ו, יעלה את התדמית האקדמית שלה�

  . את תנאי ההעסקה שלה�של דבר ג� ישפר

 ומת� תגמולי� למקומות ג"לה אחרי�הלימוד הלמוסדות  ולאוניברסיטאותסינו# אתרי ההתנסות  4.3

י "עפ, חייב להיעשות,  תהלי" מקביל להעלאת התדמית המקצועית בצד מער" ההדרכה:ההתנסות

י סינו% אתרי "ע, יצירת קשר הדוק. ג� בעבר השני של מקומות ההתנסות,  של הוועדהתפיסתה

 האחרי� להשכלה גבוהה עשוי בהחלט להעלות את ההתנסות לאוניברסיטאות או למוסדות

ג� מת# תגמולי� או מענקי� באופני� שוני� למקומות ההתנסות . היוקרה של מקו� ההתנסות

נדרשת ההירתמות , ג� כא# .יעודדו את המעסיקי� לשלב את הסטודנטי� בצורה אינטנסיבית יותר

 .ת ותמיכתה בתקצוב חלקי או מלא של התגמולי�"של ות
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 מער� ההכשרה הקלינית בחוג לתזונהמער� ההכשרה הקלינית בחוג לתזונהמער� ההכשרה הקלינית בחוג לתזונהמער� ההכשרה הקלינית בחוג לתזונה. . . . 8888

 

  : תיאור מער& ההכשרה בתזונה8.1

אופי ההכשרה המעשית בתזונה שונה מאופי ההכשרות הקליניות בשלושת מקצועות הבריאות האחרי� 

ראתה הועדה ,  כמו כ#.ולכ# ראו לנכו# להקדיש למקצוע זה פרק בפני עצמו, י חברי הוועדה"שנבדקו ע

ג למספר בעיות שלא נית# להתעל� מה# ושקיימות בתהלי" "ת ומל"מת ליב# של ותלנכו# להסב את תשו

  .הכשרת התזונאי�

התקופה שבה מתבצעת ההכשרה המעשית בתזונה מתקיימת בתו� לימודי התואר הראשו# , ראשית

בניגוד לשילוב ההכשרות הקליניות בתו" מהל" הלימודי� האקדמיי� , כלומר. ונמשכת כחצי שנה

כא# ישנה הפרדה ברורה וכרונולוגית בי# החלק העיוני ,  במקצועות הבריאות האחרי�העיוניי�

שהמלצת� של חברי הוועדה בנוגע , א� כ#, ברור הוא. האקדמי של התואר בתזונה לבי# החלק המעשי

  . ונטית ללימודי התזונהלהפרדת החלק המעשי מהחלק התיאורטי אינה רלו

הוא הגו% , לעומת ההכשרות הקליניות האחרות, ועית בתזונההבדל נוס% המייחד את ההכשרה המקצ

, א� במקצועות ריפוי בעיסוק. המרכז והמפקח על שיבו' הסטודנטי� במקומות ההכשרה, האחראי

פיזיותרפיה והפרעות בתקשורת מוסדות הלימוד עצמ� ה� שמשבצי� את הסטודנטי� במקומות 

הוא אחראי והמוציא אל הפועל של ההכשרות בתזונה הגו% ה, ההכשרה השוני� במהל" הלימודי�

  .2005המרכז להדרכה במשרד הבריאות וזאת בהתא� להחלטת משרד הבריאות משנת 

עוד מאפיי# של ההכשרה המקצועית בתזונה לעומת ההכשרות במקצועות האחרי� הוא האחידות 

חיר של שיטת השיבו' במקצועות הבריאות האחרי� תלויה בעיקר במ. בהכשרה לכל הבוגרי�

ישנ� מקומות להתנסות שאינ� שווי� לכל נפש , ובהתא� לקריטריו# זה, ההתנסות במקו� ההכשרה

שפיע יתכ# וממה ש, מוסדות הלימוד פוני� למקומות ההתנסות על פי מה שיד� משגת). או לכל מוסד(

וגרי שלושת בי# ב" מפלה"בתזונה השיבו' אינו תלוי מחיר ולכ# ג� אינו . על איכות ההכשרה הקלינית

   .19המוסדות מבחינת טיב ההכשרה

  

  :בעיות במער& ההכשרה בתזונה 6.2

היא , בדומה למקצועות הבריאות האחרי�, מער" ההכשרה בתזונה סובל מכמה בעיות שהמרכזית בה#

מסיבה זו ההמלצות הנוגעות לעניי# הרחבת המלאי של מקומות ההתנסות . מיעוט במקומות ההתנסות

ברור כי ההמלצה על אי פתיחת חוגי� נוספי� . טיות ג� למקצוע התזונהביתר המקצועות רלוונ

  . במוסדות לימוד אחרי� מקבלת א% היא משנה תוק% בהתייחס למקצוע התזונה

חודש ,  מורכב מארבעה חודשי התנסות בבתי חולי�מבנה ההכשרה המקצועית בתזונה לכל הבוגרי�

בוגרי , ע� תו� ההתמחות. רפאות הקהילההתנסות במרפאות קופות החולי� וחודש התנסות במ

ומוענקת לה� הסמכות לעבוד , ההכשרה נדרשי� לעמוד בבחינת רישוי מטע� משרד הבריאות

המשבשת את המהל" הרצוי של הסטודנט ללימודי תזונה החל בשנת , הבעיה המרכזית. כתזונאי�

 הארוכה עד לשיבוצו של היא ההמתנה, הלימודי� הראשונה וכלה בקבלת הרישיו# לעבודה כתזונאי

י מרכז ההדרכה במשרד הבריאות "ע, כאמור, ההמתנה לשיבו' הנעשית. הסטודנט במער" ההכשרות
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תקופת זמ# שבמהלכה בוגרי התואר לתזונה אינ� רשאי� , בי� שנה לשנתיי�עלולה לארו" , ובפיקוחו

על מנת ליצור ת הגרלה דר" השיבו' בהכשרות המקצועיות נעשית באמצעו. לעסוק במקצוע אותו למדו

 תלמידי� בכל 200-בשני� האחרונות סיימו את התואר הראשו# בחוג לתזונה כ. שוויו# בתהלי" השיבו'

 במשרד רכזת ארצית להכשרה מקצועית בתזונה,  אורנה עצמו#' ממידע שנמסר לועדה מגב.שנה

 במקומות י�שובצמ�  הנערכת אחת לשנה וכולה בהגרלי�שתתפמ התלמידי� בכל מחזורכל , הבריאות

, י בוגרי� משני� קודמות"היות ומקומות התנסות רבי� עדיי# תפוסי� ע. להתנסות מקצועית

עד זמ# רב חלק הארי של הבוגרי� ממתיני� ,  הבוגרי�ומלכתחילה מספר המקומות קט# ממספר

מתו" מחזור הסטודנטי� שסיי� את לימודיו האקדמיי� , לדוגמא. לתארי" שיבוצ� בהכשרות

יתר הבוגרי� בנוס% . 2009 בוגרי� בלבד התחילו את ההכשרה המקצועית בנובמבר 12, 2009 אוגוסטב

  .20יתחילו את ההכשרות המקצועיות במועדי� מאוחרי� יותר בוגרי� משני� קודמות 30-על כ

מרחיק את שלב , בדר" זו נוצר צוואר בקבוק שמעכב את תהלי" הרישוי וההסמכה של התזונאי

. בעבודה בקהילהינית מהלימודי� האקדמיי� ובכ" ג� מוריד את רמתו המקצועית ההכשרה הקל

עולה כי לעיתי� , 21ר אגודת הסטודנטי� באוניברסיטה העברית"יו,  יהודה בצלאלממכתב שנשלח ממר

אלא ג� בי# תקופת הכשרה , נדרשת המתנה ארוכה לא רק בי# סיו� הלימודי� לבי# תחילת ההכשרה

מאחר וחל איסור על הסטודנטי� לעסוק בעבודה . תקופת ההכשרה הכוללתאחת למשניה בתו" 

� הלימודי� יורדת ה� עובדי� בעבודות זמניות וכ" תקופה של שנתיי� מתו, מקצועית ללא רישיו#

תקופת הביניי� הזאת גורמת נזק , ר אגודת הסטודנטי� באוניברסיטה העברית"ו של יולדברי. לטמיו#

וה� מאבדי� מהידע , י� שאינ� יכולי� לממש עצמ� במקצוע ולהתחיל לעבודכלכלי ומקצועי לסטודנט

  .המקצועי שצברו במהל" הלימודי�

נובע מהמספר המצומצ� של מקומות ההכשרה בהשוואה למספר המסיימי� בכל , כאמור, עיקר הבעיה

לאי מקומות ומ, )בפקולטה ברחובות (אוניברסיטה העברית בלבדו לימודי תזונה בט נלמד"עד תשנ. שנה

, חי-  תלס נפתח חוג לתזונה במכללה האקדמית"בתש. ורההכשרה הספיק למספר המסיימי� בכל מחז

הרחבת לימודי התזונה . ה נפתח חוג נוס% ללימודי תזונה במכללה האקדמית יהודה ושומרו#"ובתשס

גרי�  בו200והיו� מעל , מעבר לכותלי האוניברסיטה הגדילה את המחזור השנתי של המסיימי�

 נכתבו הדברי� 30.10.2009מיו� " מפעל הפיס"בכתבה שכותרתה . ממתיני� להכשרה המקצועית

וה� יוכלו לצאת , בוגרי החוג נאלצי� לשבת בבית במש� חודשי� ולקוות שינחת עליה� המזל...": הבאי�

 סטודנטי� 60 בכל הגרלה של משרד הבריאות נבחרי� רק, לצער�. להתמחות שתאפשר לה� להשיג עבודה בתחו�

ע� התחושה כי סיימו את לימודיה� א� , והשאר נאלצי� להמתי� שישה חודשי� נוספי� עד להגרלה הבאה, מאושרי�

22".ללא כל אפשרות לעבוד
 

היא שכר הלימוד , להבדיל ממקצועות הבריאות האחרי�, בעיה נוספת בנוגע להכשרה המקצועית

,  12,0003-התערי% עומד כיו� על כ. ההכשרהשהסטודנטי� נדרשי� לשל� בנפרד בעבור תקופת 

שכר הלימוד משול� למשרד , על פי עצמו#. והסטודנטי� מתקשי� לעמוד בו, בדומה לשכר לימוד שנתי

במקצועות הבריאות האחרי� ההתנסויות הקליניות . הבריאות והוא נועד לכסות את עלויות ההכשרה

יש . י� אינ� נדרשי� להוסי% על שכר הלימודמשולבות במהל" הלימודי� האקדמיי� ולכ# הסטודנט

ג� לקורס , שכר הלימוד מיועד, לציי# כי  בנוס% על התשלו� למקומות ההתנסות ולמדריכי� בה�
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לגבי התשלו� למקומות , א� כ#, חלק מההמלצות.  משרד הבריאותמטע�תיאורטי שהבוגרי� עוברי� 

ב התשלו� למקומות ההתנסות בתו" המסגרת א� בנוגע לשילו, ההתנסות רלוונטי ג� למקצוע התזונה

  . וא� בנוגע להצעת חברי הוועדה שלפיה הסטודנט ישמש כמתמחה בתשלו�, ת"התקציבית של ות

מתברר כי בתי החולי� מנסי� לענות על הביקוש הגבוה באמצעות הכשרה מקצועית רבת , פ עצמו#"ע

איכילוב בתל אביב והדסה עי# : לבדמודל הדרכתי כזה מתקיי� כיו� בשני בתי חולי� ב. משתתפי�

מודל כזה אינו נית# ליישו� בכל בתי . ויש כוונה להרחיב אותו ג� לבתי חולי� אחרי�, כר� בירושלי�

  .23החולי� היות והוא דורש יחידות תזונה גדולות ודיאטניות מנוסות

הוא מתאר את שבו , ר התאחדות הסטודנטי� בישראל"יו, ראוי לצטט ממכתבו של בועז טופורובסקי

הלוא ה# מצוקת מקומות ההכשרה לבוגרי החוג , שתי הבעיות הבוערות הנוגעות כיו� ללימודי התזונה

תחו� ההכשרות המקצועיות במדעי "...: ושכר הלימוד הגבוה שהבוגרי� משלמי� בעבור תקופת ההכשרה

ודנטי� ה� שנאלצי� לשל� את המחיר הסט, לצערי. התזונה לוקה בחוסר מדיניות ותכנו� בי� הגורמי� השוני� בתחו�

   24."הכבד על ההתנהגות החלמאית

מנהלת המחלקה לתזונה ובו היא מתארת , ר זיוה שטל"מכתב נוס% שהתקבל בזמ# האחרו# הוא מד

  .25 של ההכשרה המקצועית בחוג לתזונהכמה מהבעיות שה# מנת חלקה

חוג לתזונה ודשת ויצירתית בנוגע ל צור" בחשיבה מחיש מוביל למסקנה כי הבעיות המתוארות ולמכל

חברי הוועדה ממליצי� א� כ# ג� בנוגע למקצוע זה להקי� תת . בפרטהכשרה המקצועית בכלל ובנוגע ל

תהלי" השיבו' של הבוגרי� במקומות ההתנסות , ועדה שתבח# מחדש את מבנה ההכשרה המקצועית

  . ימוד המשול� להכשרה ועודכגו# שכר הל, וכמוב# בעיות נוספות הנוגעות ללימודי התזונה
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 בחוג לסיעודבחוג לסיעודבחוג לסיעודבחוג לסיעודתוכנית הלימודי� תוכנית הלימודי� תוכנית הלימודי� תוכנית הלימודי� השינוי בהשינוי בהשינוי בהשינוי ב. . . . 9999

  
עודכ# מסלול ההכשרה , כמו כ#. עודכנה תוכנית הליבה לתואר אחות מוסמכת 2005באוקטובר 

השינויי� וההתאמות שנערכו בתוכנית . בקורסי� העל בסיסיי� ולימודי ההתמחות הקליניי� בסיעוד

סיעוד מבטאי� את התמורות בערכי� ובמציאות המשתנה של מערכת בלתואר בוגר הלימודי� 

   .ביוזמה מבורכת של משרד הבריאות, 6כאמור בפרק , מקור השינוי הוא. הבריאות בישראל

להגדיל את מספר האחיות השינוי בתוכנית הלימודי� חל בד בבד ע� מאמצי� מצד משרד הבריאות 

דמית במקצוע הסיעוד בדיקת היק% ההכשרה האקבהתא� להמלצות שהגישה הוועדה ל, בישראל

   ).ועדת קור# (2004באוגוסט 

 .סיעוד ומבטאת את כיווני התפתחותוי� של מקצוע הי כוללת ערכי� ומושגי� מרכזהחדשהתוכנית ה

, כ" שהדבר אפשרי ג� בחוגי� האחרי�סיעוד הוא ראיה להכשרה למקצוע התהלי" השינוי שחל ב

 # דר" לצעדי� הראשוני� של הרפורמות המומלצות על ידי חברי הוועדהאבלהשראה ומקור לומהווה 

הינה אקדמיזציה העיקרו# שעומד בבסיס תוכנית הלימודי� החדשה . במקצועות הבריאות האחרי�

הכשרה קלינית . מלאה של התוכנית לתואר בוגר בסיעוד ולאחריה# מסלולי התמחות קליניי� מגווני�

האחריות בעבודת האחות בשדה  תחומי ושלהסמכויות המקצועיות של זו מעוגנת בהרחבה הדרגתית 

  .הקליני

  :תוכנית הלימודי� החדשה בסיעוד 9.1

שבה# האחות מסיימת לימודי� , אקדמיותתוכנית הלימודי� החדשה בסיעוד בנויה מארבע שני� 

ת לפעילויות אול� מסגרת העשייה שלה מוגבל, היא יכולה לעבוד כמעט בכל המחלקות. כאחות תחילית

 3,136שה# ,  נקודות זיכוי אקדמיות156היא בהיק% של החדשה תוכנית הלימודי� הגנרית . מסוימות

לימודי� קליניי� , מדעי סיעוד, מדעי יסוד: התוכנית כוללת ארבע חטיבות לימוד. שעות לימוד

זוהי . יעודבמכללות ובבתי ספר לס, התוכנית מופעלת באוניברסיטאות. והתנסות קלינית מתקדמת

  . תוכנית הליבה שמעניקה תואר בוגר בסיעוד

על קורסי� בללמוד להתחיל את שלב ההתמחות הקלינית ו נית# ,בסיו� הלימודי� של תוכנית הליבה

מתמחה בקורסי� אלו האחות .  וסמכויותיה על מנת להרחיב את תחו� האחריות של האחותבסיסיי�

קורסי� מוצעי� לאחיות ה .זאת מתרחבות סמכויותיהיחד ע� ההתמחות הו, בתחו� קליני ספציפי

. מוסמכות בעלות תואר אקדמי ובסופ� ה# נדרשות לעמוד בבחינת מיו# או בבחינת רישוי ממשלתית

, חטיבות כרוניות, כגו# טיפול נמר' ורפואת חירו�, חטיבות אקוטיותנושאי הקורסי� מגווני� ובה� 

 .כגו# קהילה, כגו# אונקולוגיה וחטיבות מניעה, רוניותחטיבות אקוטיות כ, כגו# סכרת וגריאטריה

 קורסי�הנושאי� ב פירוט נרחב של .חדר ניתוחומילדות : נושאי� נוספי� הנלמדי� בקורסי� ה�

  .20' נית# למצוא בנספח מסהשתלמויות וב

אחות בעלת תואר שני .  נפתח מסלול מומחיות ראשו# לאחיות בתחו� הטיפול התומ"2009מאי ב

השתלמות מוכרת באונקולוגיה או גריאטריה רשאית להגיש בקשה למנהל הסיעוד להכרה ה שעבר

לחמש , במידה ובקשתה אושרה היא נדרשת לתוכנית הכשרה בהיק% של שנה אקדמית. במומחיות

ג� מומחיות זו .  בתחו� הטיפול התומ" ולעמידה בבחינת רישוי ממשלתית להתמחות#שנות ניסיו

   . הקליניתה בעשייתיות ייחודיומעוגנת במגוו# סמכו
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על מנת לתגבר את מלאי המדריכי� הקליניי� ולעג# את עבודת� , בנושא המצוקה במער" ההדרכה

. בסמכויות רשמיות מוצע לאחי� ולאחיות בעלי תואר אקדמי מסלול הכשרה להדרכה קליניתהמעשית 

 שיסייעו בידו לחנו" ולהנחות  אחריות ותחומיסמכויות למדרי" הקליני החדש מקנה  בקורסהשתתפות

 פירוט בנוגע להדרכה הקלינית נית# למצוא .באופ# מיטבי את המתלמד בתהלי" ההכשרה הקלינית

  .20' בנספח מס

ריפוי בעיסוק ,  פיזיותרפיה למקומות ההתנסות הקיי� במקצועותבניגוד לחוסר האחידות בתשלו�

מצויני� התעריפי� המשמשי�  21' נספח מסב. רי% אחידקיי� תע בחוג לסיעוד, והפרעות בתקשורת

מכללות ובתי ספר לסיעוד לצור" , בסיס להתקשרות בי# המוסדות הרפואיי� לבי# האוניברסיטאות

האחדת התעריפי� על ידי משרד הבריאות הייתה אחד השלבי� בתהלי" . מת# שרותי הדרכה

הפשטת הצד המנהלי והטכני שיפור הרמה המקצועית של האחיות ו, האקדמיזציה של מקצוע הסיעוד

  .של הצד המעשי בחוג

  : בעיות בחוג לסיעוד9.2

המלצת משרד הבריאות היא , 4.5לאוכלוסייה המפורטת בסעי% הרצוי שיעור האחיות על פי תחזית 

ההמלצה העיקרית של חברי הוועדה בנוגע לאי , מסיבה זו. להגדיל את מסגרות ההכשרה בחוג לסיעוד

המצוקה הקיימת בהיק% המקומות , כמו כ#.  אינה רלוונטית בחוג לסיעודפתיחת תוכניות חדשות

 לעומת זאת ישנו . כ# אינה רלבנטית ללימודי הסיעודלהכשרה קלינית הקיימת בחוגי� האחרי� ג�

לרבות , תוכנית הלימודי� החדשה. אנשי מחקר ואנשי סגל אקדמי בכיר, מדריכי� קליניי�במחסור 

ההמלצות שמציעי� . ל"מענה לאחת הבעיות הנמספקת , הדרכה קליניתקורסי ההכשרה הרשמיי� ב

  .ג� בנוגע לחוג לסיעודא� כ# עדה בנוגע להגדלת אנשי הסגל הבכיר תקפות וחברי הו
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        המלצותהמלצותהמלצותהמלצותההההסיכו� סיכו� סיכו� סיכו� . . . . 10101010

 
נקודת ההתחלה של עבודת הוועדה הייתה  .ח"דובפרק זה יתומצתו ההמלצות המתוארות בפירוט בגו% ה

שהופק הועדה לבחינת אומד# צרכי כח האד� העתידיי� במערכת הבריאות  ח"דוסמו בהממצאי� שהתפר

  . ח"דו הסעיפי� הראשוני� שלפרטיו הספציפיי� בעבור כל מקצוע מתוארי� בשו, על ידי משרד הבריאות

 תזונההפרעות בתקשורת ו, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה: התחזית בנוגע למקצועות, ח"דובהתא� לממצאי ה

י החומר שאספה "עפ, לעומת זאת. 2020עד שנת בעוסקי� בתחומי� אלו  שלא צפוי מחסור "יעה על כמצב

קיימת מצוקה גדולה במער" ההכשרה הקלינית ,  הלומדי� בחוגי� אלופרג� מבלי שנגדיל את מס, הועדה

והגדל של מספר שרק הולכת ומחריפה בכל שנה ע� מספר� ההול" , עומד לרשות החוגי� הללוה

היות ואי# תערי% אחיד המשול� למקומות ההתנסות , יתירה מזאת.  אלוסטודנטי� הלומדי� בתחומי�ה

על ומעודד העלאת מחירי� ופרו' תחרותי הפ" להיות שוק מקומות ההתנסות , ולמדריכי� הקליניי� בה�

צבי� במצב הזה קיי� יתרו# למוסדות הלא מתוק.  ומשאביה� המוגבלי�פי ראות עיניה� של המוסדות

המש" . ונוצר אי שוויו# בנגישות של מקומות ההתנסות לחוגי הלימוד המתוקצבי� לעומת הלא מתוקצבי�

יתר  .פתיחת# של תוכניות לימוד חדשות במצב הקיי� יפגע ברמת� של הבוגרי� המוכשרי� למקצועות אלו

עלולות לפגוע , תוקצבותבמכללות הבלתי מ, פתיחת תוכניות לימוד נוספות כמו ג� הרחבת הקיימות, על כ#

ותר זאת בשל היכולת של הראשונות לתגמל בי. אנושות בתוכניות המתקיימות כיו� במוסדות המתוקצבי�

הדבר יביא בהכרח לירידה במעמד� של המוסדות . את מקומות ההתנסות) בכס% או בשווה כס%(

והאקדמית של  המקצועית  הרמהתובעקבות זאת להידרדרו,  ובעיקר בזה של האוניברסיטאות�המתוקצבי

   .הלימודי�

אנשי סגל אקדמי בכיר ואנשי ב ות הבריאות היא המחסורבעיה חריפה נוספת המאפיינת את ארבעת מקצוע

כמו ג� ,  מספר� של הסטודנטי�.לרבות מדריכי� קליניי� במקומות ההתנסות, מחקר בתארי� מתקדמי�

מה שמקשה ה# בטווח הקרוב וה# , # ביותר המסיימי� תארי� מתקדמי� במקצועות אלה הוא קטפרמס

מער" ההדרכה הקלינית , זאת ועוד .בטווח הרחוק יותר על המש" פיתוח� האקדמי של תחומי� אלה

  . מי מידי ואינו יציב והמדריכי� בו עוברי� ממקו� התנסות אחד למשנהואדינ

תוכניות ור או פתיחת הקפאת כל תהלי& של איש חברי הוועדה ממליצי� פה אחד על בעיות אלונוכח 

  .ר כל עוד המחסור במקומות ההתנסות לא נפתלימוד חדשות בארבעת מקצועות הבריאות הנדוני�

בשני� . י ועדה חדשה" יבדק ההיבט התכנוני של מקצועות אלה ע2016הועדה ממליצה כי לקראת שנת 

נית� יהיה לבדוק את י משרד הבריאות כ& ש"ל ע"צפויה להתחדש הנפקת התעודות במקצועות הנ, הללו

  .  התממשות התחזית של משרד הבריאות בהתא� לרישו� המחודש של בעלי הרשיונות במקצועות אלו

נוכח המחסור באנשי סגל אקדמי בכיר בתחומי� בה� עסקה הועדה וכ� בסטודנטי� לתארי� מתקדמי� 

 ,בחמשת המקצועות�  לעודד עבודה מחקרית ולימודי� מתקדמית"ממליצה הועדה לות, בתחומי� אלה

  .או תוכנית ביכורהי תוכנית מלגות מיוחדת "א� ע

 חברי הוועדה מעלי� שורה של המלצות, מאחר והשארת המצב כמות שהוא אינו סביר ומחייב פיתרו#

כ" , הראשונה שבה# היא שינוי פרדיגמת הלימודי� במקצועות הבריאות. ח"דוהמפורטות בהרחבה בגו% ה

שיירכש , לבי# החלק המעשי, שיילמד בשני� הראשונות לתואר, העיוני אקדמישתהיה הפרדה בי# החלק 

, החלוקה הזאת תאפשר ניצול מושכל יותר של מקומות ההתנסות. בשנה או בשנתיי� האחרונות של התואר

 סירהאפשרות ליתרו# נוס% בהפרדה זו הוא ב. המצוקה בסגל ההדרכה תקט# ומחירי ההתנסויות ירדו
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הסטודנט ישמש כמתמחה ש, חברי הוועדה מציעי�, משו� שבמהל" ההתנסות, ת" מותאחריות תקציבית

חברי הוועדה ,  על פי ההצעה,בשל המורכבות הרבה של השינוי באופי הלימודי� ובהרכב�. בתשלו�

 ,ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה: ות לכל אחד מהמקצועותועדשלוש ממליצי� להקי� 

חברי הוועדה מודעי� לקושי ביצירת רפורמות . השינוי לכל מקצוע בנפרדתהלי" את  ויתכננו שיבחנו

 י� שנעשו בלימודי הסיעודג להתבונ# בשינויי� מהותי"ת ומל"א" מפני� את ות, במערכות הלימודי�

צי� להקי� ועדה נוספת חברי הוועדה ממלי .מציאות המשתנהל המתאי� את עצמוולאמ' את הל" הרוח 

תהלי" השיבו' של הבוגרי� # מחדש את מבנה ההכשרה המקצועית ואת תזונה שתבחדי הבנושא לימו

  . במקומות ההתנסות

אישור# והחלת# , התמחותהוהגדרת התכני� העיוניי� ותחומי  הלימודי� מערכותהתהלי" המלא של תכנו# 

ג להמשי" "יצי� למלממל, חברי הוועדה, עד להשלמת השינוי, בתקופת הביניי�. פועל עלול לארו" זמ# רבב

 ,בנוס%. הפרעות בתקשורת ותזונה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה: בהגבלת תוכניות לימוד חדשות במקצועות

מקומות להרחיב את שמטרת# , בטווח הקרוב מעלי� שורה של המלצות אופרטיביות ליישו� חברי הוועדה

  .הקלינית מלאי הצוותי� האקדמיי� והמחקריי� ומער" ההדרכה אתההתנסות ו

, חברי הוועדה ממליצי� להגדיל את מספר מקומות ההתנסות באמצעות הקמת מרכזי סימולציה רפואית

: שישמשו את הסטודנטי� הלומדי� בארבעת מקצועות הבריאות, )7 בפרק 1סעי% ' ר ("מסר"כדוגמת 

" מסר" אלו ב אפשר לעשות אדפטציה למקצועות.הפרעות בתקשורת ותזונה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה

  .הלי" הדורש משאבי� ותקציבי� רבי�ת, ובכ" להימנע מהקמה מהיסוד של מרכזי� חדשי�

הפרעות , ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה: במקצועותנשי ההוראה  מלאי אחברי הוועדה מציעי� להרחיב את

די תואר שני על ידי עידוד האוניברסיטאות לפתח תוכניות הוראה ומחקר ללימותזונה וסיעוד , בתקשורת

 עידוד ,כגו# ,חברי הוועדה מעלי� כמה הצעות שבאפשרות# להרחיב את מער" ההדרכה הקליני. ושלישי

בד בבד ע� . ת" ידי ותשיתוקצבו במלוא� או בחלק� על,  קורסי הדרכה קליניתלפתוחהאוניברסיטאות 

ת המבנה הפנימי ר אשפל, ממליצי� חברי הוועדה, ההדרכה הקלינית במקצועות הבריאותהרחבת מער" 

הבניית היררכיה ברורה בי# המדריכי� הותיקי� לזוטרי� ומת# . של מער" ההדרכה ולהעלות את תדמיתו

 להצטר%  מקצועות הבריאותקרנו של מער" ההדרכה ויעודדו את בוגריתגמולי� למדריכי� יעלו את 

  .לשורותיו

כפי , טודנטי� במקומות ההתנסותאחת מנקודות התורפה המונעות את השתלבות� השוויונית של הס

היא חוסר האחידות בתגמול למדריכי� הקליניי� ולמקומות ההתנסות על ידי , ח"דושנכתב רבות ב

לקבוע תערי% מרבי לתשלו� שיבוא לידי ביטוי בהשתתפות ת "תוחברי הוועדה ממליצי� ל. מוסדות הלימוד

   .שדורשי� מקומות ההכשרהת בתקצוב תוכניות אלה ובכ" להגביל את מחיר ההתנסות "ות

ג� בחוג . היות ובו קיי� תערי% אחיד המשול� למקומות ההתנסות, המלצה זו אינה תקפה בחוג לסיעוד

 כא# מתבקשת הוועדה לדו# בעניי# שכר הלימוד הגבוה שמשלמי� – לתזונה ההמלצה אינה רלוונטית

  .מימונהבולבחו# דרכי השתתפות , הסטודנטי� בעבור ההכשרה

  

  

  :החתו�על 
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   ) הועדהבש� כל חברי(ר "יו, מנח� פיינרו' פרופ
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        ביבליוגרפיהביבליוגרפיהביבליוגרפיהביבליוגרפיה. . . . 11111111
  

,  רופאי� ואחיות– ח הועדה לבחינת אומד# צרכי כח אד� העתידיי� במערכת הבריאות"דו .1

 2008, משרד הבריאות, בראשות גבי ב# נו#

maica&6=catid&10=parentid&4245=pageid?asp.default/pages/il.gov.health.www://http

1=t 

מקצועות בריאות , ח הועדה לבחינת אומד# צרכי כח האד� העתידיי� במערכת הבריאות"דו .2

  2008, משרד הבריאות, בראשות גבי ב# נו#, נוספי�

main&6=catid&10=parentid&4245=pageid?asp.default/pages/il.gov.health.www://http

1=cat 

הוועדה , בראשות מנח� פיינרו, ח הביניי� לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות בישראל"דו .3

 2009, כנו# ולתקצוב במועצה להשכלה גבוההלת

, ההשכלה הגבוהה המתרחבת בישראלאוניברסיטאות המחקר במערכת מקומ# של . ש, הרשקובי' .4

2007  

 2008, משרד הבריאות, תחו� מידע, כח אד� במקצועות הבריאות .5

 30.10.2009, 26'  עמצ ונס ציונה" ראשל–זמ� מקומי " מפעל הפיס", ליעד גרינבוי� .6

המכו# הלאומי לחקר , חוברת תקצירי� מכנס י� המלח התשיעי, בי אנוש במערכת הבריאותמשא .7

 2008, שירותי הבריאות ומדיניות בריאות

8. United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Occupational 

Outlook Handbook, 2008-2009 

9. il.org.msr.www://http/ 
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        ההכשרה במקצועות הבריאות בישראלההכשרה במקצועות הבריאות בישראלההכשרה במקצועות הבריאות בישראלההכשרה במקצועות הבריאות בישראלכתב המינוי לוועדה לבחינת כתב המינוי לוועדה לבחינת כתב המינוי לוועדה לבחינת כתב המינוי לוועדה לבחינת : : : : 1111' ' ' '  מס מס מס מסנספחנספחנספחנספח
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        חוק הסדרת העסוק הבריאות: 2' נספח מס
  

2008 -  ח" התשס,חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות
1

  
  

  

  מטרה והגדרות: 'פרק א
  
  

  מטרה
הסדיר את העיסוק במקצועות הבריאות כדי להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים בהם ולהגן מטרתו של חוק זה ל  .1

  .על בריאות הציבור
  

  הגדרות
  -בחוק זה   .2
  ; לחוק8 אדם שניתנה לו תעודה  במקצוע בריאות לפי הוראות סעיף -" בעל תעודה", "בעל תעודה במקצוע בריאות"
  ;לפי העניין,  למקצוע בריאות מסוים18ראות סעיף  ועדה שהוקמה לפי הו-" ועדה מייעצת"
  ; המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין חוק זה-" המנהל"
  ;1958-ח"התשי,  חוק המועצה להשכלה גבוהה-" חוק המועצה להשכלה גבוהה"
  ;1977-ז"התשל,  חוק העונשין-" חוק העונשין"
  ;ותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה כמשמע-" מוסד מוכר להשכלה גבוהה"
, וכן קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, 1940,  לפקודת הבריאות העם24 כהגדרתו בסעיף -" מוסד רפואי"

  ;1994-ד"התשנ
  -" מחלה מסכנת"

העלולה לסכן את בריאותו של אדם הנמצא בטיפולו של בעל תעודה במקצוע , לרבות מחלת נפש, מחלה  )1(
  ;ריאותב
או כושר לקוי העלולים לשלול מבעל תעודה במקצוע בריאות את היכולת לעסוק , לרבות מחלת נפש, מחלה  )2(

  ;זמנית או חלקית, במקצוע הבריאות לחלוטין
  ;בתוספת הראשונה'  מקצוע המנוי בטור א-" מקצוע בריאות"
  ; מי שניתנה לו תעודת מרפא בעיסוק-" מרפא בעיסוק"
  ;דיאטן-  מי שניתנה לו תעודת תזונאי-" טןדיא", "תזונאי"
  ; מי שניתנה לו תעודת פיזיותרפיסט-" פיזיותרפיסט"
  ; מי שניתנה לו תעודת קלינאי תקשורת-" קלינאי תקשורת"
  : כל אחד מאלה-" תואר אקדמי"

ה תואר אקדמי מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה שניתן על ידי מוסד מוכר להשכלה גבוה  )1(
  ;א לאותו חוק28וכן תואר שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף , בישראל

; )א(11והמנהל הכיר בו בהתאם להוראות סעיף , תואר אקדמי שניתן על ידי מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ  )2(
 מוסד להשכלה  לרבות מוסד בישראל שהוא שלוחה או סניף של-" מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ", לעניין זה

  ;ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה25וניתן לו רישיון כמשמעותו בסעיף , גבוהה הפועל מחוץ לישראל
  ; בתוספת הראשונה'  תעודה המנויה בטור ג-" תעודה", "תעודה במקצוע בריאות"
  . שר הבריאות-" השר"
  

  ייחוד התואר וייחוד פעולות, תעודה במקצוע בריאות: 'פרק ב
  

  דה במקצוע בריאותהענקת תעו
  .המנהל יעניק תעודות במקצועות הבריאות לפי הוראות חוק זה  .3
  

  ייחוד התואר 
, או בכל תואר הדומה לתארים אלה עד כדי להטעות, בתוספת השלישית' לא ישתמש אדם בתואר המנוי בטור ב  )א(  .4

  .ת השלישיתבתוספ' אלא אם כן הוא בעל תעודה במקצוע בריאות המנוי באותו פרט בטור א
' כעוסק במקצוע בריאות המנוי בטור א, או את מי שפועל מטעמו, את עצמו, במישרין או בעקיפין, לא יציג אדם  )ב(

  .אלא אם כן אותו אדם הוא בעל תעודה באותו מקצוע בריאות, בתוספת השלישית
  

  ייחוד פעולות
וע בריאות מסוים או לבעלי תעודות לא יעשה אדם פעולה שיוחדה בתוספת השניה לבעל תעודה במקצ  )א(  .5

  .אלא אם כן הוא בעל תעודה באותו מקצוע בריאות, ) פעולות ייחודיות-בחוק זה (במקצועות בריאות מסוימים 
על אדם המשלים הכשרה מעשית במקצוע הבריאות בהתאם להוראות , לא יחולו על רופא) א(הוראות סעיף קטן   )ב(

ובלבד שפעולות ייחודיות הנעשות , באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, וכן על מי שקבע השר, לפי חוק זה
  .במסגרת הכשרה מעשית במקצוע הבריאות ייעשו בפיקוחו ובהדרכתו של בעל תעודה במקצוע הבריאות

, בצו, רשאי, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, השר  )ג(
  .לשנות את התוספת השניה

  .כדי למנוע מאחות מוסמכת לבצע את עבודתה במסגרת העיסוק בסיעוד) א(אין בהוראות סעיף קטן   )ד(
  

  איסור התחזות
ולא ישתמש בתואר או בכינוי שמשתמע מהם שהוא בעל תעודה , לא יתחזה אדם לבעל תעודה במקצוע בריאות מסוים  .6
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  .אם כן הוא בעל תעודה באותו מקצוע בריאותאלא , במקצוע בריאות מסוים
  

  איסור העסקה
לעניין העסקה ; בתפקידים ובמקומות שקבע, במקצוע בריאות, השר רשאי לקבוע איסור העסקה של מי שאינו בעל תעודה  .7

  .יותקנו התקנות לאחר התייעצות עם אותו שר, בתחום ששר אחר ממונה עליו
  

  ע בריאותתנאים לקבלת תעודה במקצו: 'פרק ג
  

  תנאים לקבלת תעודה במקצוע בריאות
  :זכאי לקבל תעודה במקצוע בריאות, מי שנתקיימו בו כל אלה  .8

  ;הוא בגיר  )1(
  ;הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל  )2(
הכשרה , בתוספת הראשונה לעניין השכלה' הוא עומד בתנאי הכשירות המנויים לגבי מקצוע הבריאות בטור ב  )3(

  ; ה בבחינותמעשית ועמיד
  ;הוא אינו חולה במחלה מסכנת  )4(
חומרתה או , שמפאת מהותה, בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, בישראל או מחוץ לישראל, הוא לא הורשע  )5(

ולא הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור , נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל תעודה במקצוע בריאות
  ;ין סופישטרם ניתן בהם פסק ד

  . הוא בעל ידע בסיסי בשפה העברית-לעניין תעודת קלינאי תקשורת   )6(
  

  היתר מיוחד
היתר מיוחד לשם , להעניק לאדם שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, לבקשת מוסד רפואי, המנהל רשאי  )א(  .9

אם , ים שיקבע המנהל בהיתר המיוחדובתנא, לתקופה שיורה ושלא תעלה על שנה, העסקתו במקצוע בריאות באותו מוסד בלבד
  הדרכה או, והעסקתו נדרשת למטרות הוראה, הוכח להנחת דעתו שאותו אדם הוא בעל ידע ומומחיות מיוחדים במקצוע הבריאות

ובלבד שאותו אדם הוא בעל הרשיון או התעודה הנדרשים לצורך עיסוק במקצוע הבריאות במדינה שבה הוא עוסק באותו ,  טיפול
  .מקצוע

מי שניתן לו היתר מיוחד לפי סעיף זה יראו אותו כבעל תעודה במקצוע בריאות שקבע המנהל או כבעל תעודת   )ב(
ובכפוף לתנאים , כל עוד ההיתר המיוחד עומד בתוקפו, לפי העניין, בשינויים המחוייבים, מומחה בתחום מומחיות שקבע המנהל

  .שנקבעו בו
  

  ות ומרשםמתן תעודות במקצועות הבריא: 'פרק ד
  

  הגשת בקשה
  ). המבקש-בחוק זה (המבקש לקבל תעודה במקצוע בריאות יגיש בקשה למנהל   )א(  .10

  . 8המבקש יצרף לבקשתו מסמכים המעידים על קיום התנאים למתן תעודה במקצוע בריאות כאמור בסעיף   )ב(
  .קשההמנהל רשאי לדרוש מהמבקש כל מידע או מסמך הדרושים לו לצורך החלטה בב  )ג(
המנהל רשאי לדרוש מהמבקש להתייצב לפני ועדה רפואית לצורך בחינת כשירותו הרפואית כאמור בסעיף   )ד(

  .בשינויים המחויבים,  יחולו לעניין זה45הוראות סעיף ; )4(8
  

  הכרה בתארים
מוסד מוכר כמוסד אם אותו , תואר אקדמי שניתן על ידי מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ יוכר לעניין חוק זה  )א(  .11

בתואר שניתן על ידי המוסד ובמכלול לימודיו של , והמנהל הכיר באותו מוסד, להשכלה גבוהה על פי הדין החל באותה מדינה
  .המבקש לתואר

את היקף , את תכנית הלימודים, את רמת הלימודים, בין היתר, ישקול המנהל) א(בהחלטה לפי סעיף קטן   )ב(
, לתכנית הלימודים, בהשוואה לרמת הלימודים, הלימודים לתואר במוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץהלימודים לתואר ואת משך 

בהחלטה כאמור ; להיקף הלימודים לתואר ולמשך הלימודים לתואר אקדמי מוכר הנהוגים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל
  .רשאי המנהל להיוועץ בוועדה המייעצת

רשאי לדרוש מהמבקש להשלים את לימודיו במוסד מוכר , ועדה המייעצתלאחר התייעצות עם הו, המנהל  )ג(
  ).א(כתנאי להכרה בלימודיו לפי סעיף קטן , להשלים הכשרה מעשית או לעמוד בבחינות שקבע, להשכלה גבוהה

  
  החלטה בבקשה

ות בקשה להתנות את מתן התעודה בתנאים או לדח, המנהל רשאי להעניק למבקש תעודה במקצוע בריאות  )א(  .12
  . ובלבד שייתן למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו בטרם יחליט על התניה או על דחייה כאמור, למתן תעודה כאמור

והוא זכאי לתואר האקדמי הנדרש , 8המנהל רשאי להעניק למבקש שהתקיימו בו כל התנאים הקבועים בסעיף   )ב(
המנהל רשאי להאריך את תוקף התעודה שניתנה לפי ;  יוגבל לשנהתעודה שתוקפה, לפי הסעיף האמור אך טרם הוענק לו התואר

  .סעיף קטן זה בשנה אחת נוספת
  

  מרשם בעלי תעודות במקצועות הבריאות
המרשם יכלול את שמו ; ) מרשם-בחוק זה (המנהל ינהל מרשם שבו יירשמו בעלי תעודות במקצועות הבריאות    )א(  .13

  .יצוין הדבר במרשם, היה בעל התעודה בעל תעודת מומחה; ותושל בעל התעודה ואת מספר התעודה שברש
  .יצוינו במרשם, התלייתה או התנייתה בתנאים, ביטול תעודה במקצוע בריאות  )ב(
  .המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובכל דרך נוספת שיורה השר  )ג(
  

  בחינות ומומחיות, הכשרה מעשית: 'פרק ה
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  כשרה מעשיתה
תנאים והוראות למתן פטור מחובת , ורשאי הוא לקבוע כללים, תקופתה וסדריה, השר יקבע הוראות לעניין הכשרה מעשית  .14

  .לרבות מתן פטור לבעלי תואר אקדמי שנכללת בו הכשרה מעשית כחלק מתכנית הלימודים, הכשרה מעשית
  

  בחינות
ורשאי הוא לקבוע , ) בחינות-בסעיף זה (בתוספת הראשונה ' ת בטור בהשר יקבע את נושאי הבחינות הקבועו  )א(  .15

  .תנאים והוראות למתן פטור מחובת בחינות, כללים
  .המנהל יקבע הוראות לעניין סדרי הבחינות ולעניין הנוהל לעררים על ציוני הבחינות  )ב(
  

  תחומי מומחיות
 ואת התנאים הנדרשים מבעל תעודה במקצוע בריאות השר רשאי לקבוע תחומי מומחיות במקצועות הבריאות  )א(  .16

  ). תעודת מומחה-בחוק זה (לשם קבלת תעודת מומחה בתחום מומחיות כאמור 
רשאי השר לקבוע פעולות ייחודיות ותחומי עיסוק שבהם לא יעסוק אלא אדם שהוא , )א(בתקנות לפי סעיף קטן   )ב(

  .בעל תעודת מומחה בתחום מומחיות מסוים
ולא יציג את עצמו כבעל , )א(שתמש אדם בתואר מומחה בתחום מומחיות שנקבע בתקנות לפי סעיף קטן לא י  )ג(

  .אלא אם כן הוא בעל תעודת מומחה באותו תחום מומחיות, מומחיות בתחום מומחיות כאמור
  

  'תקנות לפי פרק ה
אישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של  יותקנו לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת וב16 עד 14תקנות לפי סעיפים   .17

  .הכנסת
  

  ועדות מייעצות: 'פרק ו
  

  ועדה מייעצת
  . המנהל ימנה ועדה מייעצת לכל אחד ממקצועות הבריאות  )א(  .18

  : ואלה הם, בוועדה המייעצת יהיו חמישה חברים  )ב(
  ;בעל תעודה במקצוע הבריאות שהוא עובד המדינה  )1(
  ; במוסד מוכר להשכלה גבוהה שתחום התמחותם במקצוע הבריאותשני חברי הסגל האקדמי  )2(
שני בעלי תעודות במקצוע הבריאות שהם נציגי הארגון המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של בעלי   )3(

  .תעודות במקצוע הבריאות
  .המנהל רשאי להשתתף בכל ישיבות הוועדה המייעצת  )ג(
  

  תפקידי הוועדה המייעצת
  : בנושאים אלה, בין היתר, ועדה המייעצת תייעץ לשרהו  )א(  .19

  ;קביעת פעולות ייחודיות  )1(
  ;הכשרה מעשית  )2(
  ;בחינות  )3(
  ;תחומי מומחיות במקצועות הבריאות  )4(
  ;הגבלת פרסומת  )5(
  .כללי אתיקה לבעלי תעודה במקצועות הבריאות  )6(

  :בנושאים אלה, בין היתר, הוועדה המייעצת תייעץ למנהל  )ב(
  ;הכרה בתארים שניתנו על ידי מוסדות להשכלה גבוהה בחוץ לארץ  )1(
  .פיקוח על בעלי תעודה במקצועות הבריאות  )2(
  

  סדרי עבודת הוועדה המייעצת
  .ככל שלא נקבעו לפי חוק זה, הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה  .20

  
  תקופת כהונתם של חברי הוועדה המייעצת 

  .ואפשר לשוב ולמנותם לתקופה נוספת אחת של ארבע שנים, עצת יתמנו לתקופה של ארבע שניםחברי הוועדה המיי  .21
  

  חובות אמון ואתיקה מקצועית: 'פרק ז
  

  חובות כלפי המטופל
  .בעל תעודה במקצוע בריאות יפעל בהגינות ובנאמנות כלפי המטופל וינהג בזהירות ובאחריות בעת הטיפול בו  .22

  
  שמירה על כבוד המקצוע

  .בעל תעודה במקצוע בריאות ישמור על כבוד המקצוע ויימנע מכל התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע  .23
  

  טיפול הדורש הכשרה מיוחדת
  .לא יציע בעל תעודה ולא יבצע כל טיפול הדורש הכשרה מיוחדת או מיומנות מיוחדת אם אין לו הכשרה או מיומנות כאמור  .24

  
  הגבלת פרסומת

שיש בה , פרסומת לעיסוקו שיש בה כדי להטעות, במישרין או בעקיפין, לא יעשה בעל תעודה במקצוע בריאות  )א(  .25
  .משום פגיעה בכבוד המקצוע או שיש בה משום פגיעה בציבור

רשאי לקבוע , לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, השר  )ב(
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  -ת ודרכים של פרסומות צורו, סוגים
  ;שיש בהם כדי להטעות  )1(
  ;שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע  )2(
  .שיש בהם משום פגיעה בציבור  )3(

היתה אסורה לפי הוראות , לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק במקצוע בריאות אשר אילו נעשתה בידי בעל תעודה  )ג(
  ).א(סעיף קטן 
חייב לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם , ם אחר עוסק בפרסום עיסוקובעל תעודה במקצוע בריאות שאד  )ד(

  ).ג(לפעול בניגוד להוראות סעיף קטן 
חזקה היא כי אותו בעל תעודה הפר את חובתו , לעניין בעל תעודה מסוים) ג(הפר אדם את הוראות סעיף קטן   )ה(

  .אפשר כדי למלא את חובתואלא אם כן הוכיח בעל התעודה כי עשה כל ש, )ד(לפי סעיף קטן 
  .הוראות לפי סעיף זה באות להוסיף על הוראות כל דין  )ו(
  

  כללי אתיקה
לאחר התייעצות עם הארגון המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של בעלי תעודות במקצוע הבריאות ועם , השר  .26

י לקבוע כללי אתיקה מקצועית לבעלי תעודות במקצוע רשא, הוועדה המייעצת ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת
בקביעת כללי אתיקה כאמור רשאי השר להתייעץ עם ארגונים מקצועיים נוספים המייצגים בעלי תעודות במקצוע ; הבריאות
  .הבריאות

  
  משמעת: 'פרק ח

  
  עבירות משמעת

  :עבר עבירת משמעת, בעל תעודה במקצוע בריאות שעשה אחת מאלה  .27
  ;ג בדרך שאינה הולמת את המקצוענה  )1(
  ;גילה חוסר יכולת או רשלנות חמורה בעת עיסוקו במקצוע  )2(
  ; לחוק25 עד 22הפר הוראה מהוראות סעיפים   )3(
  ;26הפר כלל מכללי האתיקה המקצועית שנקבעו לפי סעיף   )4(
  ;43הפר הוראה שנתן המנהל לפי סעיף   )5(
  ;)ג(45נהל לפי סעיף הפר תנאי מהתנאים שעליהם הורה המ  )6(
  ;1996-ו"התשנ, הפר הוראה מהוראות לפי חוק זכויות החולה  )7(
חומרתה או נסיבותיה אין , בעבירה פלילית שמפאת מהותה, בישראל או מחוץ לישראל, הורשע בפסק דין סופי  )8(

  .הוא ראוי להיות בעל תעודה במקצוע בריאות
  
  הגשת קובלנה

כי יש ראיות , ) תובע-בחוק זה (שהוא הסמיך לכך , עובד המדינה, או עורך דין, הבריאותנוכח היועץ המשפטי למשרד   .28
  .יגיש נגדו קובלנה לוועדת המשמעת, לכאורה לכך שבעל תעודה במקצוע בריאות עבר עבירת משמעת

  
  ועדת משמעת

  .השר ימנה ועדת משמעת לכל אחד ממקצועות הבריאות  )א(  .29
  .28ט בקובלנות שהוגשו לה לפי סעיף ועדת משמעת תדון ותחלי  )ב(
  :ואלה הם, בכל ועדת משמעת יהיו שלושה חברים  )ג(

  ;והוא יהיה היושב ראש, משפטן הכשיר להתמנות כשופט של בית משפט שלום  )1(
  ;שהוא עובד המדינה, בעל תעודה במקצוע הבריאות  )2(
  .שאינו עובד המדינה, בעל תעודה במקצוע הבריאות  )3(

  .נה ממלאי מקום לחברי ועדת המשמעתהשר ימ  )ד(
  

  כהונת חברי ועדת המשמעת
תקופת , סייגים למינוי, לרבות לעניין דרכי מינוים, השר רשאי לקבוע הוראות לעניין כהונתם של חברי ועדת המשמעת  .30

  .כהונתם ופקיעתה
  

  פסילת חבר ועדת משמעת
ל את עצמו מלישב בדין אם קיימות נסיבות שיש בהן תובע או נקבל רשאים לבקש שחבר ועדת המשמעת יפסו  )א(  .31

  .כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בבירור הקובלנה
אלא בתחילת הדיון או מיד לאחר שנודעה לתובע או לנקבל עילת ) א(לא תיטען טענת פסלות כאמור בסעיף קטן   )ב(
  . הפסלות

ועדת המשמעת לאלתר ולפני שוועדת המשמעת יחליט בה חבר , נטענה טענת פסלות נגד חבר ועדת המשמעת  )ג(
  .תיתן כל החלטה אחרת

רשאים תובע או נקבל לערער לפני בית המשפט המחוזי בתוך , על החלטת חבר ועדת המשמעת בעניין פסלות  )ד(
  . ימים מיום המצאת ההחלטה15

  
  סדרי עבודת ועדת המשמעת

  .ההמניין החוקי בישיבות ועדת המשמעת הוא כל חברי  )א(  .32
  .החלטות ועדת המשמעת יתקבלו ברוב קולות חבריה  )ב(
  .ככל שלא נקבעו לפי חוק זה, ועדת המשמעת תקבע את סדרי עבודתה  )ג(
  

  הדיון בוועדת המשמעת
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אך ועדת המשמעת רשאית לנהל דיון שלא בפני הנקבל אם הוא ,  דיון משמעתי יתנהל בפני התובע והנקבל  )א(  .33
לאחר שהוזהר שאם ייעדר בלא , או אם הנקבל נעדר מישיבה בלא הצדק סביר, ועורך דינו התייצב במקומומיוצג על ידי עורך דין 

  ?.הצדק סביר רשאית הוועדה לדון בעניינו שלא בפניו
  .אלא אם כן קבעה אחרת, ועדת משמעת תדון בדלתיים סגורות  )ב(
 לחוק בתי המשפט 70ין איסור פרסום לפי סעיף על דיון בדלתיים סגורות כאמור בסעיף זה יחולו ההוראות לעני  )ג(

  .לפי העניין ובשינויים המחויבים, 1984-ד"התשמ, ]נוסח משולב[
  

  סמכויות עזר
-ט"התשכ, לחוק ועדות חקירה) ב(27- ו11 עד 9לוועדת משמעת יהיו כל הסמכויות הנתונות לוועדת חקירה לפי סעיפים   .34

והסמכות לבטל את הקנס או להפחיתו , ימסר ההודעה בכתב לנשיא בית משפט מחוזילחוק האמור ת) ג(11לעניין סעיף ; 1968
  .תהיה מסורה לו או לשופט אחר של בית המשפט המחוזי שהנשיא קבעו

  
  סדרי דין וראיות

, כל עוד לא הותקנו תקנות; יקבע את סדרי הדין לפני ועדת המשמעת, לאחר התייעצות עם השר, שר המשפטים  )א(  .35
  . תפעל הוועדה בדרך הנראית לה כצודקת וכמועילה ביותר, יין שלא נקבעה לגביו הוראה בתקנותאו בענ

לפקודת ' למעט דיני ראיות חסויות וחסינות עדים כאמור בפרק ג, ועדת משמעת אינה כפופה לדיני הראיות  )ב(
  .טים לאחר התייעצות עם השראלא במידה שהדבר נקבע בתקנות שהתקין שר המשפ, 1971-א"התשל, ]נוסח חדש[הראיות 

  
  פסק דין במשפט פלילי

יראו אותם כמוכחים בהליך , הממצאים והמסקנות בהכרעת הדין שבפסק דין סופי במשפט פלילי המרשיע את הנקבל  .36
  .המשמעתי נגד אותו נקבל

  
  אמצעי משמעת

  : או יותר מאמצעי המשמעת הבאיםרשאית היא להטיל עליו אחד , מצאה ועדת המשמעת כי הנקבל עבר עבירת משמעת  .37
  ;התראה  )1(
  ;נזיפה  )2(
  ;לחוק העונשין) 1)(א(61קנס בשיעור שלא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף   )3(
  ;התליית התעודה עד להשתתפות בתכנית הכשרה או בהשתלמות מקצועית שקבעה ועדת המשמעת  )4(
  ;התליית התעודה לתקופה שתקבע ועדת המשמעת  )5(
  .תעודהביטול ה  )6(
  

  תנאי-אמצעי משמעת על
רשאית היא להורות בהחלטתה , )5(37החליטה ועדת המשמעת על התליית תעודה לפי הוראות סעיף   )א(  .38

  .  שההתליה תהא על תנאי
בתוך , לא תינקט נגדו התליה כאמור אלא אם כן עבר, נקבל שהוחלט לנקוט נגדו אמצעי של התליה על תנאי  )ב(

אחת מעבירות המשמעת שקבעה הוועדה בהחלטתה , ) תקופת התנאי-בסעיף זה (טת ועדת המשמעת תקופה שנקבעה בהחל
שהנקבל עבר עבירת משמעת , בתוך תקופת התנאי או לאחריה, וועדת המשמעת מצאה)  עבירת משמעת נוספת-בסעיף זה (

  .נוספת כאמור
אלא אם כן הורתה ועדת , תנאי-עלתקופת התנאי תימנה מיום מתן החלטת ועדת המשמעת בדבר ההתליה   )ג(

  .המשמעת אחרת
  

  העמדה של החלטת ועדת המשמעת בקובלנה לעיון הציבור
יעמיד המנהל את דבר החלטת , מצאה ועדת המשמעת כי הנקבל עבר עבירת משמעת והחלטתה הפכה סופית  )א(  .39

משרד הבריאות ובכל דרך נוספת שיורה ויאפשר ועדת המשמעת בקובלנה בציון שמו של הנקבל לעיון הציבור באתר האינטרנט של 
  . מטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה, אלא אם כן הורתה ועדת המשמעת אחרת, למעוניינים בכך לקבל העתק ממנה

יעמיד המנהל לעיון הציבור , והחלטתה הפכה סופית, מצאה ועדת המשמעת כי הנקבל לא עבר עבירת משמעת  )ב(
בריאות ובכל דרך נוספת שיורה את נוסח ההחלטה שוועדת המשמעת התירה לפרסום ויאפשר באתר האינטרנט של משרד ה

תוך עילום שם הנקבל והשמטת פרטים שיש , ועדת המשמעת תקבע את הנוסח שיותר לפרסום; למעונינים בכך לקבל העתק ממנה
תפרסם הוועדה את החלטתה ,  הנקבללבקשת; אלא אם כן הורתה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה, בהם כדי לזהותו

  .בציון שמו
  

  התליית ביניים
היה לוועדת המשמעת יסוד סביר להניח שבעל תעודה עבר עבירת משמעת או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה   )א(  .40

ניה או עד רשאית היא להתלות את התעודה שברשותו עד לסיום ההליכים בפ, ) עבירה-בסעיף זה ) (8(27פלילית כאמור בסעיף 
ההגנה על הציבור מחייבת , בחומרתה או בנסיבותיה של העבירה, אם סברה כי בהתחשב במהותה, למועד מוקדם יותר שקבעה

  .להתלות את התעודה שברשותו
, אף בטרם הוגשה קובלנה בשל אותה עבירה, )א(ועדת המשמעת רשאית להתלות תעודה כאמור בסעיף קטן   )ב(

  .בטלה ההתליה,  בשל העבירה כאמור בתוך שלושים ימים מיום שהותלתה התעודהלא הוגשה קובלנה, ואולם
אלא לאחר שנתנה לבעל התעודה הזדמנות לטעון , )א(ועדת המשמעת לא תתלה תעודה כאמור בסעיף קטן   )ג(

  .את טענותיו
  

  ערעור
לערער , 40 עד 37יפים  ימים מיום המצאת החלטת ועדת המשמעת לפי סע45בתוך , התובע והנקבל רשאים  )א(  .41

, אין בהגשת הערעור כדי למנוע או לעכב ביצוע החלטת ועדת המשמעת שעליה הוגש הערעור; עליה לפני בית המשפט המחוזי
  .זולת אם נקבע אחרת על ידי בית המשפט המחוזי או על ידי ועדת המשמעת
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יתנה רשות לכך בגוף ההחלטה או אם נ, על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון  )ב(
  .מאת שופט של בית המשפט העליון

  
  שיפוט פלילי ומשמעתי

ונקיטת אמצעי משמעת או זיכוי , הרשעה או זיכוי בפלילים אינם מונעים נקיטת אמצעי משמעת בשל אותו מעשה או מחדל  .42
  .בהליך לפי פרק זה או לפי כל דין אינם מונעים אישום בפלילים

  
  יקוח על בעלי תעודות במקצועות הבריאותפ: 'פרק ט

  
  פיקוח

  .בעל תעודה במקצוע בריאות יהיה נתון לפיקוחו של המנהל  )א(  .43
המנהל רשאי ליתן הוראות מקצועיות והוראות הנוגעות לדרכי פעולתו של בעל תעודה במקצוע בריאות כדי   )1(  )ב(

לרבות הוראות לעניין נסיבות שבהן תחול , ל המטופליםלהבטיח את מקצועיות הטיפול הניתן על ידו ואת בריאותם ש
הוראות מקצועיות יינתנו לאחר ; חובה על בעל תעודה להפנות מטופל לרופא בטרם יתחיל בטיפול או ימשיך בו

  .התייעצות עם הוועדה המייעצת
ריאות ובכל דרך באתר האינטרנט של משרד הב, יועמדו לעיון הציבור במשרד הבריאות) 1(הוראות לפי פסקה   )2(

  .נוספת שיורה המנהל
רשאי לדרוש מבעלי תעודות במקצוע הבריאות להשתתף , לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, המנהל  )ג(

  .בתכניות הכשרה או בהשתלמויות מקצועיות בתחום עיסוקם
ל מידע או מסמכים ולמסור לו כ, המנהל רשאי לדרוש מבעל תעודה במקצוע בריאות לדווח לו על פרטים שקבע  )ד(

  .הדרושים לו לפיקוח לפי חוק זה
  

  דיווח
, בעל תעודה במקצוע בריאות ידווח למנהל ללא דיחוי אם חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן תעודה במקצוע בריאות  .44

ת התעודה או אם נתקיים בו תנאי שבשלו המנהל או ועדת המשמעת רשאים לבטל א, לרבות תנאי בעניין כשירות רפואית
  .שברשותו או להתלותה

  
  כשירות רפואית

רשאי הוא לדרוש מבעל התעודה , היה למנהל חשש סביר שבעל תעודה במקצוע בריאות חלה במחלה מסכנת  )א(  .45
ולהיבדק בכל בדיקה , שיהיו חברים בה שלושה רופאים בעלי ידע ומומחיות בעניין הנדון בפניה, להתייצב לפני ועדה רפואית שמינה

  . רפואית שקבעה הוועדה
המנהל והוועדה הרפואית רשאים לדרוש מכל אדם מידע המצוי בידיו לעניין מצבו הרפואי של בעל תעודה   )ב(

  . במקצוע בריאות לצורך מילוי תפקידם לפי סעיף זה
 לתקופה או, קבעה הוועדה הרפואית כי בעל תעודה במקצוע בריאות אינו כשיר לעסוק במקצוע הבריאות  )ג(
על התלייתה או על התנייתה בתנאים , יורה המנהל על ביטול התעודה, או כי הוא כשיר לעסוק במקצועו בתנאים שקבעה, לצמיתות

  .לאחר שנתן לבעל התעודה הזדמנות לטעון את טענותיו בתוך זמן סביר, שקבעה הוועדה הרפואית
בתוך , או סירב להיבדק בבדיקה שקבעה, תסירב בעל תעודה במקצוע בריאות להתייצב לפני הוועדה הרפואי  )ד(

לאחר שנתן , רשאי המנהל להתלות את התעודה שברשותו כל עוד לא מילא אחר הדרישות האמורות, זמן סביר שקבעה הוועדה
  .לבעל התעודה התראה על כך בכתב

  .34 יהיו לוועדה הרפואית הסמכויות הנתונות לוועדת המשמעת לפי סעיף, לצורך מילוי תפקידיה  )ה(
  

  ביטול תעודה שניתנה על סמך מידע כוזב
אם מצא כי התעודה , המנהל רשאי לבטל תעודה במקצוע בריאות לאחר שנתן לבעל התעודה הזדמנות לטעון את טענותיו  .46

  .ניתנה לו על סמך מידע כוזב
  

  עונשין והוראות כלליות: 'פרק י
  

  עונשין
  :לחוק העונשין) 2)(א(61 האמור בסעיף  מאסר שנה או הקנס-דינו , העושה אחד מאלה  .47

והוא , בתוספת השלישית או בכל תואר הדומה לתארים אלה עד כדי להטעות' משתמש בתואר המנוי בטור ב  )1(
  ;)א(4בניגוד להוראות סעיף , בתוספת השלישית' בטור א, אינו בעל תעודה במקצוע בריאות המנוי באותו פרט

והוא או מי , בתוספת השלישית' ל מטעמו כעוסק במקצוע בריאות המנוי בטור אמציג את עצמו או את מי שפוע  )2(
  ;)ב(4בניגוד להוראות סעיף , אינו בעל תעודה באותו מקצוע בריאות, לפי העניין, שפועל מטעמו

והוא אינו בעל תעודה באותו מקצוע , עושה פעולה שיוחדה בתוספת השניה לבעל תעודה במקצוע בריאות מסוים  )3(
  ;)א(5בניגוד להוראות סעיף , יאותבר

מתחזה לבעל תעודה במקצוע בריאות מסוים או משתמש בתואר או בכינוי שמשתמע מהם שהוא בעל תעודה   )4(
  ;6בניגוד להוראות סעיף , והוא אינו בעל תעודה באותו מקצוע בריאות, במקצוע בריאות מסוים

  ; 7גוד להוראות שקבע השר לפי סעיף בני, מעסיק אדם שאינו בעל תעודה במקצוע בריאות  )5(
או מציג את עצמו כבעל מומחיות בתחום , 16משתמש בתואר מומחה בתחום מומחיות שנקבע לפי סעיף   )6(

  .16בניגוד להוראות סעיף , והוא אינו בעל תעודת מומחה באותו תחום מומחיות, כאמור
  

  הוראות מיוחדות לעניין קלינאי תקשורת
ניק למי שהוא בעל תואר אקדמי ראשון או שני בהפרעות שפה ודיבור או בהפרעות שמיעה שניתן על ידי המנהל רשאי להע  .48

תעודת קלינאי תקשורת המוגבלת לתחום הפרעות , 11והוכר על ידו בהתאם להוראות סעיף , מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ
 3בפרט : בשינויים אלה, 8ם בו התנאים הקבועים בסעיף ובלבד שמתקיימי, לפי העניין, שפה ודיבור או לתחום הפרעות שמיעה
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תואר אקדמי ראשון או שני "יקראו " תואר אקדמי ראשון בהפרעות בתקשורת"במקום , )1(בפסקה ', בטור ב, לתוספת הראשונה
ל את הפעולות בתעודה כאמור יקבע המנה; לפי העניין, "תואר אקדמי ראשון או שני בהפרעות שמיעה"או " בהפרעות שפה ודיבור

  .הייחודיות שבהן רשאי בעל התעודה לעסוק
  

  ביצוע ותקנות
להתקין תקנות , באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, והוא רשאי, השר ממונה על ביצוע חוק זה  )א(  .49

ד בחינות שקבע המנהל בע, לרבות הוראות בדבר אגרות בעד בקשה לקבלת תעודה במקצוע בריאות, בכל עניין הנוגע לביצועו
  .ובעד תכניות הכשרה והשתלמויות מקצועיות

יתקין תקנות לעניין הצגת תעודה במקצוע בריאות , באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, השר  )ב(
  .לפי כללים ותנאים שקבע, על ידי בעל התעודה במקום עיסוקו

  
  30'  מס-תיקון חוק המקרקעין 

  :יבוא" אדם עם מוגבלות"אחרי ההגדרה , )א(ג59בסעיף , 1969-ט"התשכ, יןבחוק המקרקע  .50
  ";2008-ח"התשס,  כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות-" פיזיותרפיסט", "מרפא בעיסוק"
  

  9'  מס-תיקון חוק חינוך מיוחד 
  :יבוא) ב(אחרי סעיף קטן , 18בסעיף , 1988-ח"התשמ, בחוק חינוך מיוחד  .51

או הריפוי בדיבור יינתנו על ידי , הריפוי בעיסוק, הטיפולים הניתנים לפי חוק זה בתחום הפיזיותרפיה  )ג("
, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, לפי העניין, מרפא בעיסוק או קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסט

  ";2008-ח"התשס
  

  42'  מס-תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
  - 1994-ד"התשנ, וק ביטוח בריאות ממלכתיבח  .52

  :א יבוא21אחרי סעיף   )1(
  
  
 שירותי הבריאות הניתנים לפי חוק זה. ב21שירותים     "

 ,הריפוי בעיסוק, רפואיים בתחום הפיזיותרפיה-פארה

              התזונה והדיאטנות או ההפרעות בתקשורת

              והריפוי בדיבור יינתנו על ידי

 דיאטן-תזונאי, מרפא בעיסוק,            פיזיותרפיסט  

 כהגדרתם, לפי העניין,              או קלינאי תקשורת

 ,             בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

 ;."2008-ח"             התשס

 

  
-ח"התשס,  הבריאותאו שהוא בעל תעודה לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות"בסופו יבוא , )ג(23בסעיף   )2(

2008."  
  

  3'  מס-תיקון חוק זכויות החולה 
  - 2בסעיף , 1996-ו"התשנ, בחוק זכויות החולה  .53

  ;",דיאטן-תזונאי, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק"יבוא " ,פסיכולוג"אחרי , "מטפל"בהגדרה   )1(
  : יבוא" מצב חירום רפואי"אחרי ההגדרה   )2(

 כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות -" דיאטן-תזונאי, קלינאי תקשורת,  פיזיותרפיסט,מרפא בעיסוק""
  ";2008-ח"התשס, הבריאות

  
  6'  מס-תיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

פא מר", בפסקה זו"בסופו יבוא , )ב)(1)(ג(1מא19בסעיף , 1998-ח"התשנ, בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  .54
  ".;2008-ח"התשס,  כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות-" קלינאי תקשורת", "פיזיותרפיסט", "בעיסוק

  
  39'  מס-תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים 

  : בסופו יבוא, 21בפרט , בתוספת הראשונה, 2000-ס"התש, בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים  .55
  ."2008-ח"התשס, הל לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאותהחלטה של המנ  )26"(
  

  תיקון חוק שיקום נכי נפש בקהילה
  : יבוא" מרפא בעיסוק"במקום ההגדרה , 2000-ס"התש, בחוק שיקום נכי נפש בקהילה  .56

  ";2008-ח"התשס,  כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות-" מרפא בעיסוק""
  

  תחילה
 עד 50, 47, 16, 7 עד 4למעט הוראות סעיפים , ) יום התחילה-להלן (ו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו תחילת  .57
  . שתחילתם שנה מיום התחילה56- ו54, 52

  
  הוראות מעבר

  -בסעיף זה   )א(  .58
  ; לתוספת הראשונה4 עד 1 מקצוע מהמקצועות המנויים בפרטים -" מקצוע בריאות"
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  ).2005 ביולי 22(ה "ו בתמוז התשס" לרבות תעודת הכרה זמנית שהיתה בתוקף ביום ט-" במקצוע בריאותתעודת הכרה במעמד "
זכאי לקבל תעודה , מי שהיתה בידו ערב יום התחילה תעודת הכרה במעמד במקצוע בריאות שנתן לו המנהל  )ב(

לה ומתקיימים בו התנאים הקבועים בפסקאות  חודשים מיום התחי12במקצוע בריאות לפי חוק זה ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 
  .8שבסעיף ) 5(-ו) 4(, )2(, )1(

והוכיח ידע וניסיון , במשך חמש שנים לפחות ערב יום התחילה, בהיקף ניכר, מי שעסק במקצוע בריאות בישראל  )ג(
מים בו כל התנאים אם מתקיי, זכאי לקבל תעודה במקצוע בריאות לפי חוק זה, במקצוע הבריאות להנחת דעתו של המנהל

 חודשים מיום 12ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך , )3(8למעט הכשרה מעשית ובחינות שנקבעו לפי סעיף , 8הקבועים בסעיף 
  .התחילה

ומתקיימים בו כל , מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק במקצוע בריאות בישראל ערב יום התחילה  )ד(
, זכאי לקבל תעודה זמנית במקצוע בריאות, )3(8רה מעשית ובחינות שנקבעו לפי סעיף למעט הכש, 8התנאים הקבועים בסעיף 

את התקופה האמורה בסעיף , בצו, השר רשאי להאריך; ) תעודה זמנית-בסעיף זה ( חודשים מיום התחילה 18-שתוקפה יוגבל ל
לרבות , כדי להבטיח את בריאות הציבור, תולדע, המנהל רשאי להגביל תעודה זמנית בכל תנאי הדרוש; קטן זה בשנה אחת נוספת

מי ; בהשכלתו ובניסיונו המקצועי של המבקש, בין השאר, בהתחשב, איסור עיסוק בפעולות ייחודיות או בפעולות מסוימות שקבע
 ,כל עוד התעודה הזמנית עומדת בתוקפה, שניתנה לו תעודה זמנית במקצוע בריאות יראו אותו כבעל תעודה במקצוע בריאות

  .ובכפוף לתנאים שנקבעו בה
במשך חמש , בהיקף ניכר, המנהל רשאי להעניק תעודה במקצוע בריאות למי שעסק במקצוע בריאות בישראל  )ה(

אם הוכיח השכלה , ולא היתה בידו ערב יום התחילה תעודת הכרה במעמד במקצוע בריאות, שנים לפחות ערב יום התחילה
 בחינות -בסעיף קטן זה (עמד בבחינות מיוחדות שקבע המנהל לעניין סעיף קטן זה , תידע וניסיון במקצוע הבריאו, מתאימה
  בתוך) מיוחדות

ובלבד שהגיש , בסעיף האמור) 3(למעט התנאי שבפסקה , 8ומתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף ,  שנתיים מיום התחילה
, להשלים את לימודיו במוסד מוכר להשכלה גבוהההמנהל רשאי לדרוש מהמבקש ;  חודשים מיום התחילה12בקשה לכך בתוך 

כתנאי למתן תעודה במקצוע בריאות לפי , להשלים הכשרה מעשית או לעמוד בבחינות נוספות שקבע מלבד הבחינות המיוחדות
  .סעיף קטן זה

, כרהמנהל רשאי להעניק תעודה במקצוע בריאות למי שערב יום התחילה החל את לימודיו במסלול לימודים מו  )ו(
עמד בבחינות מיוחדות שקבע המנהל לעניין , אם סיים את הלימודים במסלול המוכר עד תום ארבע שנים מיום פרסומו של חוק זה

למעט התנאי לעניין תואר אקדמי , 8ומתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף , ) בחינות מיוחדות-בסעיף קטן זה (סעיף קטן זה 
המנהל רשאי לדרוש מהמבקש ;  חודשים מיום סיום הלימודים12גיש בקשה לכך בתוך ובלבד שה, ראשון במקצוע הבריאות

להשלים הכשרה מעשית או לעמוד בבחינות נוספות שקבע מלבד הבחינות , להשלים את לימודיו במוסד מוכר להשכלה גבוהה
 לימודים במוסד -" ימודים מוכרמסלול ל", בסעיף קטן זה; כתנאי למתן תעודה במקצוע בריאות לפי סעיף קטן זה, המיוחדות

לפי הכללים שקבע המנהל ושהיו נהוגים עד , שלבוגריו הוקנתה תעודת הכרה במעמד מטעם המנהל, לימודים ולפי תכנית לימודים
  ).2005 ביולי 22(ה "ו בתמוז התשס"ליום ט

  
  חובת התקנת תקנות ראשונות

  .יום התחילה יותקנו עד ל15- ו14, 7תקנות ראשונות לפי סעיפים   .59
  

  תוספת ראשונה
  )8- ו2סעיפים (

  
  מקצועות הבריאות ותנאי הכשירות

  
  

 'טור ג'                   טור ב'       טור א

 מקצוע        תנאי הכשירות             תעודה

 הבריאות

 תואר אקדמי ראשון     תעודת מרפא) 1(ריפוי     . 1

   בעיסוקאו תואר , בעיסוק       בריפוי בעיסוק

              אקדמי שני בריפוי בעיסוק

              שניתן על ידי מוסד להשכלה

              גבוהה בחוץ לארץ ושהוכר

 בהתאם,              על ידי המנהל

 כתואר, 11             להוראות סעיף 

              שווה ערך לתואר אקדמי

 ;             ראשון בריפוי בעיסוק

 

  
  
  

 'טור ג'                   טור ב'       טור א

 מקצוע        תנאי הכשירות             תעודה

 הבריאות

 הכשרה מעשית במשך) 2             (

 ;             תקופה שנקבעה בתקנות

 עמידה בבחינות שקבע) 3             (

 .             המנהל

 שון     תעודתתואר אקדמי רא) 1.           (2
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 או תואר     פיזיותרפיסט, פיזיותרפיה   בפיזיותרפיה

              אקדמי שני בפיזיותרפיה

              שניתן על ידי מוסד להשכלה

              גבוהה בחוץ לארץ ושהוכר

 בהתאם,              על ידי המנהל

 כתואר, 11             להוראות סעיף 

 ווה ערך לתואר אקדמי             ש

 ;             ראשון בפיזיותרפיה

 הכשרה מעשית במשך) 2             (

 ;             תקופה שנקבעה בתקנות

 עמידה בבחינות שקבע) 3             (

 .             המנהל

 תואר אקדמי ראשון     תעודת קלינאי) 1(טיפול     . 3

          תקשורת;בהפרעות      בהפרעות בתקשורת

 בתקשורת

 הכשרה מעשית במשך) 2             (

 ;             תקופה שנקבעה בתקנות

 עמידה בבחינות שקבע) 3             (

 .             המנהל

 -תואר אקדמי ראשון     תעודת תזונאי ) 1   (-תזונה . 4

 דיאטן;                  דיאטנות      בתזונה

 הכשרה מעשית במשך) 2  (           

 ;             תקופה שנקבעה בתקנות

 עמידה בבחינות שקבע) 3             (

 .             המנהל

 

  
  

תוספת שניה
2  

  )5סעיף (
  

  פעולות ייחודיות
  

  תוספת שלישית
  )4סעיף (

  
  ייחוד התואר

  
  

 'טור ב'                    טור א

 ייחודימקצוע הבריאות             תואר 

 ריפוי בעיסוק           מרפא בעיסוק. 1

 פיזיותרפיה             פיזיותרפיסט. 2

 טיפול בהפרעות בתקשורת  קלינאי תקשורת. 3

 תזונאי) א(דיאטנות          -תזונה. 4

 .דיאטן) ב                          (

 

  
  
  

 יזרי-            אהוד אולמרט                  יעקב בן

            ראש הממשלה                   שר הבריאות 

 שמעון פרס                דליה איציק

 נשיא                     יושבת ראש

 המדינה                   הכנסת

 

  
  
  ---------------  
1
  .276' עמ, ז"התשס, 170 כנסת -ח "הצ. 720' עמ, )30.7.2008(ח "התשס, 2172ח "ס  .
  
2
  . התוספת השניה אינה מכילה כל פרטים-קור במ  .
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        פנייה ושאלו� למוסדות להשכלה גבוההפנייה ושאלו� למוסדות להשכלה גבוההפנייה ושאלו� למוסדות להשכלה גבוההפנייה ושאלו� למוסדות להשכלה גבוהה: : : : 3333' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס

 

  
   ראשי חוגי� במקצועות הבריאות:לכבוד

  ח"בניס#   תשס'     א
  2008       באפריל    6

  ,שלו� רב
  

  ההכשרה במקצועות הבריאות :הנדו�
  

ת על הקמת ועדה אשר תבח# את ההכשרה במקצועות הבריאות " החליטה ות16.1.2008בישיבתה מיו� 

הועדה אמורה למפות את צרכי ההוראה . " דגש מיוחד על ההוראה הקליניתתו, במוסדות להשכלה גבוהה

  . ת על הדרכי� למילוי צרכי� אלה"של המוסדות השוני� ולהמלי' לות

  

' פרופ, ד# בנור' חבריה האחרי� ה� פרופ. א"אוניברסיטת תמנח� פיינרו מ' בראשות הועדה מכה# פרופ

  .ציונה חקלאי' ר אמיר שנו# וגב"ד, ר צחי מלגרו�"ד, ר שושי גולדברג"ד, שמעו# ינקלבי'

  

אנו מבקשי� לקבל מכ� מספר נתוני� אשר יסייעו לנו להתמקד בבעיות העיקריות , במסגרת עבודת הועדה

  . הקיימות בתחומי� אלה

נתוני סטודנטי� ומקבלי התארי� הנאספי� מ# המוסדות להשכלה , בי# היתר, דה עומדי�לרשות הוע

נתוני מועמדי� קיימי� בשלב זה רק לגבי . גבוהה מידי שנה באמצעות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  .האוניברסיטאות

  .  ההוראהיש מידע נוס% הנחו' לעבודת הועדה אשר יהיה עליה לקבל  ישירות ממוסדות , יחד ע� זאת

  .י חברי הועדה"כפי שנוסחו ע, בשאלו# המצור% מופיעות מספר שאלות הנוגעות לנושאי� אלה

  .אנו נודה ל" על כל מאמ' שיעשה על מנת לספק מידע חשוב זה

  

 או לפקס שמספרו hava@che.org.ilל " לכתובת הדוא27/4/08את מסמ" התשובות יש לשלוח עד ליו�  

02-5630691  

  .114 שלוחה 02-5669938' הרות נית# לפנות לחוה בטלהב/ לשאלות 

  .בתודה מראש על שיתו% הפעולה

  ,             בברכה                  

  
              חוה קליי#
      מרכזת הועדה

  :העתק

    רקטור-
  ר הועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות"יו, מנח� פיינרו'   פרופ-
  עות הבריאות  חברי הועדה לבחינת ההכשרה במקצו-
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  _________________________________: ש� המוסד

                   :המחלקה/ ש� החוג 

              :ש� ממלא השאלו�

               :תפקיד

        :תארי&

  

I.   נתוני מועמדי�  

 ?  מה# דרישות הקבלה לחוג .1

 _____________________ציו# פסיכומטרי מינימלי  �

 ___________________________________נתוני בגרות רלוונטיי�  �

___________________________________            

 _____________________________קריטריוני� נוספי� לצור" מיו# המועמדי� �

___________________________________________________________         

  ___________________________________________________________ 

 

 ח " תשס–ב "ל תשס"חוג לקראת שנה/  מה� מספרי המועמדי� למחלקה .2

כ מועמדי� "סה  

  חוג /למחלקה

עדיפות נרשמו ב: מה�

   ראשונה

כ מתקבלי� "סה

  חוג/למחלקה

        ב"תשס

        ג"תשס

        ד"תשס

        ה"תשס

        ו"תשס

        ז"תשס

        ח"תשס
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II. תוכנית הלימודי� 

  .תחומי� ומקצועות, ימודי� הנוכחית הכללית לפי שני�נא לצר% את תמצית תכנית הל

  

III. לימודי� קליניי�  

 :נא לפרט את ההתנסויות המעשיות בצורה הבאה.  1

  

  בשנה  ש� ההתנסות
' א(

  )'עד ד

מקו� 
  ההתנסות

ה שעות "ס
התנסות 
נדרשות 
  לסטודנט

ה "ס
שבועות 
התנסות 
נדרשות 
  לסטודנט

ה זבאי
חודשי� 
בשנה 

מתקיימת 
  ההתנסות

מספר 
רי את

התנסות 
בשימוש 
  בו זמני

מספר 
סטודנטי
  � בקבוצה

מספר 
/מדריכי�
מורי� 
  לקבוצה

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  '  '    '          כ"סה
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חוג /נא לפרט את שמותיה� של מקומות ההתנסות אליה� נשלחי� הסטודנטי� הלומדי� במחלקה.  2

נא לציי# את המחלקות והיחידות , לגבי בתי חולי� (.ואת הקריטריוני� להכרה במקומות אלה

  .) ועוד, דיבור, מכו# שמיעה, דוגמת התפתחות הילד, הרלבנטיות

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שתייכות ה  ש� מקו� ההתנסות
  ארגונית

, עיר(כתובת 
  )יישוב

  קריטריוני� להכרה
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תפקיד , צועיותק מק, דרגה אקדמית: למשל(מהו הפרופיל של המדריכי� במקומות ההתנסות   .3

  )הכשרה להדרכה,  ניסיו# בהדרכה, ביחידה

  ______________________________________________________________המדרי" המתחיל .        א

  ?   _______________     מהו אחוז המדריכי� מסוג זה בי# כלל המדריכי� הקליניי�

  _______________________________________________________________המדרי" השכיח .        ב

  ?   _______________           מהו אחוז המדריכי� מסוג זה בי# כלל המדריכי� הקליניי�

  ________________________________________________________________המדרי" הבכיר    .ג

  ?   _______________מהו אחוז המדריכי� מסוג זה בי# כלל המדריכי� הקליניי�  .ד

  

  הדרכה משותפת ע� מדרי"  , קורס או סדנה:  כגו#(? מהי ההכשרה הנדרשת על מנת להיות מדרי" קליני  .  4

  .'המלצה של הממונה או של מדרי" ותיק וכד, קבלת תפקיד ביחידה,   ותיק        

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

?  אפשריי� נוספי� להתנסות קלינית שהיית מעוניי# לשלוח אליה�  סטודנטי�הא� קיימי� מקומות   .5

  )נא לפרט את המגבלות לגבי כל אחד מהמקומות(? מדוע אינ" משתמש בה�

  __________________________________________________________________________.           א

  __________________________________________________________________________.           ב

  __________________________________________________________________________.           ג

  __________________________________________________________________________.           ד

  __________________________________________________________________________.           ה

 

  ? מה�?  כמה סטודנטי� נשלחי� למוסדות פרטיי�.  6

  __________________________________________________________________________. א

  __________________________________________________________________________.           ב

  __________________________________________________________________________.           ג

  __________________________________________________________________________.           ד

  _________________________________________________________________________.            ה
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מקבלי� תגמול כלשהו ממוסד" עבור הסטודנטי� ) לא המדריכי�(הא� מקומות ההתנסות   .7

 )ו ארגוני� נא לפרט לפי מקומות התנסות א–א� כ# (? המתנסי� אצל�

  

  

 מקבלי� תגמול כלשהו ממוסד" עבור הסטודנטי�) לא המוסד(הא� המדריכי� במקומות ההתנסות   .8

 ?המתנסי� אצל�

  

 

IV   . סגל אקדמי 

על פי חלוקה , כולל כל ההוראה העיונית, חוג/האקדמי המלמד במחלקה, מצבת הסגלאנא פרט את  .1

נא לצר%  ( .דרגה ואחוז המשרה, כל איש סגל יש לציי# ש� עבור .ח"נכו# לשנת תשסלבכיר וזוטר 

 )דפי� ככל הנדרש

  

תגמול למקו�   השתייכות ארגונית  ש� מקו� ההתנסות
  ההתנסות

  תגמול לארגו�

        
        

        

        

        

        

        

  תגמול אחר שאינו כספי  התגמול הכספי  למדרי&  מספר מדריכי� כולל מסוג זה  סוג המדרי&
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        פנייה לבתי החולי�פנייה לבתי החולי�פנייה לבתי החולי�פנייה לבתי החולי�: : : : 4444' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס
 

  
, בניס# 'א                                

  ח"תשס
  2008    ,באפריל 6 

  לכבוד
  ל"מנכ

  בית חולי� שיבא
  תל השומר

  52621רמת ג# 
  

  ,שלו� רב
  

  ההכשרה במקצועות הבריאות: הנדו#
  

 החליטה הועדה לתכנו# ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה על הקמת ועדה אשר תבח# את 16.1.2008בישיבתה מיו� 

  . להשכלה גבוהה על מנת להיער" לענות על צרכי ההכשרה במקצועות אלה בעתידההכשרה במקצועות הבריאות במוסדות

, שמעו# ינקלבי'' פרופ, ד# בנור' חבריה האחרי� ה� פרופ. א"מנח� פיינרו מאוניברסיטת ת' בראשות הועדה מכה# פרופ

  .ציונה חקלאי' ר אמיר שנו# וגב"ד, ר שושי גולדברג"ד, ר צחי מילגרו�"ד

אנו מבקשי� לקבל מידע המתייחס להתנסות המעשית המתקיימת בבית החולי� במקצועות , עדהבמסגרת עבודת הו

  .קלינאות תקשורת ודיאטטיקה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, סיעוד: הבריאות הבאי�

  :אודה ל" על התייחסות" לשאלות הבאות, לצור" זה

נטי� לצור" התנסות קלינית בכל אחד  סטוד2008ח משובצי� בשנת "מכוני� ויחידות בביה, באילו מחלקות .1

 ? ל"מהמקצועות הנ

מעבר למחלקות וליחידות , ח"ל בביה"מהו מספר� הכולל של הסטודנטי� המתלמדי� בכל אחד מהמקצועות הנ .2

 ? השונות בשנה הנוכחית

 ?ל"ח סטודנטי� לצור" ההתנסות הקלינית בכל אחד מהמקצועות הנ"מאילו מוסדות להשכלה גבוהה קולט ביה .3

המחלקות השונות /י היחידות"ל עפ"אילו מחודשי השנה מתקיימות ההתנסויות הקליניות בכל אחד מהמקצועות הנב .4

 ?ח"של ביה

 ?מהו הצפי מבחינת מספר המקומות האפשריי� להתנסות קלינית בשנה הבאה .5

לשב' , ת מעוניי#או שהיי, ח בה# לא משובצי� כיו� סטודנטי� שנית# היה"יחידות נוספות בביה/ הא� ישנ# מחלקות  .6

  ?הסטודנטי� שנית# לשב' בה#' נא פרט באילו יחידות מדובר ומהו מס, א� כ#? בה# סטודנטי� נוספי�

  

  .אנו נודה ל" על כל מאמ' שיעשה על מנת לספק מידע חשוב זה

 או לפקס hava@che.org.ilל " לכתובת הדוא27.4.2008יש לשלוח עד ליו� ) רצוי בטבלאות מרוכזות(את מסמ" התשובות 

  .02-5630691 –שמספרו 

  .114 שלוחה 02-5669938' הבהרות נית# לפנות לחוה בטל/ לשאלות 

  .בתודה מראש על שיתו% הפעולה

  ,              בברכה                  
               חוה קליי#

  מרכזת הועדה            
  

  ר הועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות" יו–מנח� פיינרו ' פרופ
  חברי הועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות
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        פנייה לקופות החולי�פנייה לקופות החולי�פנייה לקופות החולי�פנייה לקופות החולי�: : : : 5555' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס    
 

 
  ח"תשס, בניס# 'א
  2008    ,באפריל 6 

  לכבוד
  ל"מנכ

  שירותי בריאות כללית
  

  ,שלו� רב
  

  ההכשרה במקצועות הבריאות :הנדו#
  

 ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה על הקמת ועדה אשר תבח# את  החליטה הועדה לתכנו16.1.2008#בישיבתה מיו� 

  .ההכשרה במקצועות הבריאות במוסדות להשכלה גבוהה  מנת להיער" לענות על צרכי ההכשרה במקצועות אלה בעתיד

  

, י'שמעו# ינקלב' פרופ, ד# בנור' חבריה האחרי� ה� פרופ. א"מנח� פיינרו מאוניברסיטת ת' בראשות הועדה מכה# פרופ

  .ציונה חקלאי' ר אמיר שנו# וגב"ד, ר שושי גולדברג"ד, ר צחי מילגרו�"ד

אנו מבקשי� לקבל מידע המתייחס להתנסות המעשית המתקיימת במסגרת המרפאות והמכוני� , במסגרת עבודת הועדה

  .ודיאטטיקהקלינאות תקשורת , ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, סיעוד: של קופות החולי� במקצועות הבריאות הבאי�

  :אודה ל" על התייחסות" לשאלות הבאות, לצור" זה

כמה סטודנטי� משובצי� לצור" התנסות קלינית במרפאות ובמכוני� של קופת החולי� בכל אחד מהמקצועות  .1

המכוני� והמתקני� השוני� של קופת" שבה� מתנסי� , אנא פרט את מיקו� המרפאות? 2008ל בשנת  "הנ

 . מהמוסדות להשכלה גבוההסטודנטי� מאחד או יותר

מאילו מוסדות להשכלה גבוהה קולטת קופת החולי� סטודנטי� לצור" ההתנסות הקלינית בכל אחד  .2

 ?ל"מהמקצועות הנ

י היחידות השונות של "ל עפ"באילו מחודשי השנה מתקיימות ההתנסויות הקליניות בכל אחד מהמקצועות הנ .3

 ?הקופה

 ?יי� להתנסות קלינית בשנה הבאהמהו הצפי מבחינת מספר המקומות האפשר .4

שנית# היה או שהיית , יחידות נוספות בקופת החולי� שבה� לא משובצי� כיו� סטודנטי�/ הא� ישנ� מכוני�  .5

נא פרט באילו יחידות מדובר ומהו מספר הסטודנטי� שנית# לשב' , א� כ#? מעוניי# לשב' בה� סטודנטי� נוספי�

  ?בה�

  . על מנת לספק מידע חשוב זהאנו נודה ל" על כל מאמ' שיעשה

 או לפקס hava@che.org.ilל " לכתובת הדוא27.4.2008יש לשלוח עד ליו� ) רצוי בטבלאות מרוכזות(את מסמ" התשובות 

  .02-5630691 –שמספרו 

  .114 שלוחה 02-5669938' הבהרות נית# לפנות לחוה בטל/ לשאלות 

  .בתודה מראש על שיתו% הפעולה

  , בברכה                                
  חוה קליי#              

    מרכזת הועדה          
  :העתק
  ר הועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות" יו–מנח� פיינרו ' פרופ

  חברי הועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות
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        מכתבי תגובה מהמוסדות לוועדהמכתבי תגובה מהמוסדות לוועדהמכתבי תגובה מהמוסדות לוועדהמכתבי תגובה מהמוסדות לוועדה: : : : 6666' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס
 

 'א6 'נספח מס

2.8.09  
  

  'לכב
  ת ההכשרה במקצועות הבריאותחברי הועדה לבחינ

  המועצה להשכלה גבוהה
  ירושלי�

  
  
  

  ,   מכובדי         
  
  

   במקצועות הבריאותהכשרה /משבר משאבי הוראה : הנדו#
  
  

, ש שטייר שבפקולטה לרפואה"ס למקצועות הבריאות ע"אני מבקש להביא בפניכ� את התייחסות ביה
  .לסוגיה הנדונה, א"אוניברסיטת ת

  
פיסיותרפיה , הפרעות בתקשורת: י# כי עיקר הבעיה בשלב הנוכחי מתמקד בשלושה מקצועותאקדי� ואצי

ל ומאחר והמשבר הנדו# אינו "לחוג לסיעוד מאפייני� שוני� מאלה המשותפי� לשלושת הנ. וריפוי בעיסוק
חרות ע� זאת אדגיש כי בעיות א. ישי� באותו אופ# במקצוע הסיעוד בחרתי שלא להתייחס אליו במסמ" זה

אוניברסיטאית - והחו'-וכבדות משקל מעיקות על החוג לסיעוד וקשיי� משמעותיי� בהוראה הפני�
מורכבות# , סבורני שבעיות אלה חייבות להידו# במסגרת ועדה ספציפית בשל היקפ# .צפויי� ג� ש�

  .ויחודיות#
  

 שנה 40-י למעלה מל החל לפנ"א תהלי" האקדמיזציה של שלושת המקצועות הנ"מבחינת אוניברסיטת ת
לפני , המקצוע האחרו# שהצטר% למסגרת האקדמית היה ריפוי בעיסוק. עת הוק� החוג להפרעות בתקשורת

א היו שני� רבות יחידי� באקדמיה "אציי# כי החוגי� להפרעות בתקשורת ולפיסיותרפיה באת.  שנה25-כ
  .  רה של מקצועות אלה כיו�הישראלית ובה� נוצקו אות� דפוסי� לפיה� בנוי מער" ההוראה וההכש

  
כידוע הוקמה ועדה זו כדי לדו# בהתנגדות החריפה שהעלו חוגי מקצועות הבריאות באוניברסיטאות 

. המחקר בישראל בהתייחס להקמת חוגי� חדשי� במסגרות אוניברסיטאיות אחרות ובעיקר מכללתיות
  :במסמ" זה אנסה להאיר שתי סוגיות

  

  צועות הבריאותשאלת המחסור בסגל אקדמי במק .1

  שאלת המחסור במקומות התנסות קלינית .2
  

בהוראת מקצועות הבריאות ובמחקר , במסגרת החוגי�, מדובר בסגל העוסק, אשר לסוגיה הראשונה
נוכחות נשית דומיננטית על כל : לאור המאפייני� המיוחדי� של מקצועות הבריאות.  בתחומי� הרלבנטיי�

מספר , והתמקדות בפ# הטיפולי) ג� א� בשכר נמו" יחסית(ות אפשרויות תעסוקה נרחב, המשתמע מכ"
סיו� לימודי התואר השלישי עדיי# , יתרה מזו. הפוני� ללימודי� לקראת התואר השלישי הינו מצומצ�

משמעות הדבר היא שבהשוואה . אינו מבטיח תחילתה של קריירה אקדמית תו" השתלבות במסלול הרגיל
קיי� מחסור אקוטי מתמש" בכח אד� , בוהה במדעי הטבע או החברהא אקדמי ברמה ג"למשל להיצע כ

בעת האחרונה הוצעה משרת , כ" למשל. מחקרית הולמת במקצועות הבריאות/ בעל מיומנות הוראתית 
על הצעה זו לא ענה א% מועמד . א"מרצה ע� מסלול קידו� וקביעות בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת ת

לא מיותר א% להוסי% כי חוג בעל חיוניות . אפוא מועמדת ראויה מבריטניהמתאי� מקומי והחוג גייס 
דוגמה מוחשית לכ" הינו . אקדמית סבירה לא נית# להשתית על אחד או שני חברי סגל בעלי תואר דוקטור

החוג לפיסיותרפיה במכללת אריאל הנשע# על שני פיסיותרפיסטי� בעלי תואר דוקטור שלא קודמו בשעתו 
  .גיל במוסדנולמסלול הר
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אנו עדי� בשני� האחרונות לפתיחה סיטונית של חוגי� חדשי� , בשל לחצי� שאינ� ממי# העני#, לצערנו
קיימי� היו� ,  שני�7-10-כ" למשל ממצב של חוג אחד להפרעות בתקשורת עד לפני כ. במקצועות הבריאות

� מספר מצומצ� ביותר של חברי� חלק לא מבוטל מהחוגי� נשע# על סגלי� המוני, כתוצאה מכ".  חוגי�5
 –' המוצר הסופי'להורדה מובהקת ברמת , מצב זה  גור� לזילות ההוראה ובעיקר. בעלי מעמד אקדמי ראוי

  .    בעל מקצוע בתחו� הבריאות
  

כגו% אקדמי החרד לרמת ההוראה והמחקר בתחומי� עמדתנו היא שהמחסור הכללי בסגל אקדמי בכיר 
הינה עקב אכילס של , יוחד יכולת הבחירה הכמעט אפסית בי# מועמדי� שוני�ובמ, במקצועות הבריאות

ראוי לציי# כי חוזק� של המקצועות משתק% מהרבה בחינות באיתנות המרכיב האקדמי ולכ# . המקצועות
יש לחזק את הנמצא ולא לאפשר פתיחת# של מסגרות , במלי� אחרות. אנו סבורי� כי במקו� לבזר יש לרכז

  .היא שלילית, בסופו של יו�, קיוניות שהשפעת#אקדמיות קי
  

במקומות דהיינו המחסור , הבעיה החריפה יותר במונחי� עכשוויי� מתייחסת לסוגיה השניה, ואול�
אלא שכניסת גורמי� חדשי� בשני� האחרונות . בעיה קשה זו מלווה אותנו זה שני�.  התנסות קלינית

  .החוגי� הותיקי� בעיקר למצב בלתי אפשרי בנושא זהלשוק ההכשרה במקצועות הבריאות הביאה את 
  

  :גורמי הקושי מוכרי� היטב וכוללי� בי# היתר
  

  מספר יציב של מקומות התנסות לעומת ריבוי בלתי מבוקר של אוכלוסית הסטודנטי�    .1

 עמידה על מוסדות ציבוריי� בלבד כאתרי התנסות .2

י ועדות "יטריוני� הקשיחי� כפי שנקבעו עמספר יציב של מדריכי� קליניי� מורשי� העומדי� בקר .3
 ס למקצועות הבריאות"בתיה

יכולת הנחייה מירבית ביחס של מדרי" אחד מול שני סטודנטי�  ובמקרי� לא מעטי� מדרי" אחד  .4
 על סטודנט אחד

 כח מיקוח גדל והול" של מקומות ההתנסות כתוצאה מתחרות עזה על כל מקו� .5

 ול המכללותכח מיקוח קט# של האוניברסיטאות מ .6

 מודלי� שוני� לתגמול  .7

 שיעור תיגמול שונה ממוסד למוסד .8

 פגיעה בהכנסת� של אות� מדריכי� המשתכרי� לפי תפוקות .9

 רמות שונות של סטודנטי� ותחילת התנסות בשלבי� שוני� של הלימודי� .10
  

מצב השורר בי# זה אינו ה, פ"ראוי לציי# כי בעוד החוגי� המלמדי� פיסיותרפיה הגיעו להבנות הדדיות ושת
כניסת גור� נוס% , לא מיותר ע� זאת לציי# כי ג� באשר לראשוני�. חוגי הפרעות בתקשורת וריפוי בעיסוק

  .חוגית ולחידוש המערכה על כל אתר התנסות מקובל-תביא ק' להרמוניה הבי#, )מכללתי מ# הסת�(
   

ישור פתיחת# של תוכניות חדשות א, מוגבל) לאומי(להתנסות קלינית הוא משאב ' סלוטי�'מאחר ומספר ה
אנו עדי� . יהווה פגיעה קריטית ביכולת פעולת� של החוגי� הקיימי�, בכל אחד ממקצועות הבריאות

לביטוי נוקב לכ" כבר עתה ביחס לחוגי� להפרעות בתקשורת וריפוי בעיסוק כתוצאה מכניסתה של מכללת 
שר לכל הסטודנטי� לקבל הכשרה קלינית אינ� נציי# כי הפתרונות שהוצעו כדי לאפ. קרית אונו לתמונה

הנחייה מקובל ה# מבחינת שיבוצי השעות וה# מבחינת רמת / מתיישבי� לעיתי� ע� מער" הוראה 
  .    ההדרכה

  
ג להתערב כגו% רגולטורי ולא רק מוניטורי כדי לעצור את ההדרדרות ה# ברמת "עמדתנו היא שעל המל

משמעות הדבר מבחינתנו היא רק . ת הלימודי� על כל מרכיביה#ההוראה וה# ביכולת לממש את תוכניו
ג שמורה אולי הזכות לא להתערב "למל. כי מעתה לא תאושרנה תוכניות חדשות במקצועות הבריאות: אחת

אבל את התוצאות הנובעות ממחדל חמור כזה ישל� הציבור שיזדקק בעתיד לשרותיו של מי שהכשרתו 
  .בלשו# המעטה, תהיה לא תקינה

        
  ,בכבוד רב

  
  
  

  זאבי דביר' פרופ
  ש שטייר"ס למקצועות הבריאות ע"ראש ביה



62 

 'ב6 'נספח מס

  

  
  2009 אוגוסט 3                  

  
  לכבוד

  חוה קליי#' גב
  מרכזת ועדת פיינרו

  
  
  

  ,שלו� רב
  

  ועדת פיינרו: הנדו#
  
  

  .להל# תגובתנו. תודה על פנייתכ�

  

 בנושא מקומות להתנסות קלינית  .א

קיי� מחסור , כבר עכשיו. ע מתקיימות במקביל ארבע תכניות לתואר ראשו# בפיזיותרפיהכרג, כידוע

ההתנסות הקלינית נמשכת "). סטאז("במקומות אליה� אנו שולחי� סטודנטי� להתנסות קלינית 

שיקו� , כגו# פיזיותרפיה נשימתית(בנושאי התמחות שוני� ,  תקופות נפרדות5 שעות המחולקות ל 1000

מגוו# ,  מקומות ההתנסות חייבי� לעמוד בקריטריוני� של איכות המקו� ואיכות ההוראה).וכדומה

  . על המדריכי� לעמוד בקריטריוני� של איכות, כמו כ#. המקרי� וזמינות צוות המדריכי�

 מספר המקומות אשר -  ואולי חשוב מזה- מספר המקומות אשר יכולי� להדרי" סטודנטי�, ע� השני�

תפוקת העבודה של המדרי" , בחלק ממקומות ההתנסות.  הול" ופוחת-ודנטי� להדרי" סטמוכני�

, מה שעלול לעיתי� לפגוע בחישובי השכר של אותו מדרי", הקליני עשויה לרדת בתקופת ההתנסות

הטענה היא שלא תמיד התשלו� מכסה את , למרות שאנו משלמי� עבור ההדרכה. במקו� עבודתו

  .ות מדריכי� מוכני� להדרי" וכ" מספר המקומות הפוטנציאלי� יורדפחות ופח, לפיכ". הירידה בשכר

מאחר ויווצר חסר א% גדול . הצטרפות תכניות נוספות לפיזיותרפיה באר' תהיה הרת אסו# מבחינה זו

יותר מקומות אשר אינ� " ייווצרו"אי# ספק ש , מצד אחד. צדדית- יש סכנה דו, מזה שקיי� עכשיו

את איכות , ובעקבות כ"' שיוריד בהכרח את איכות ההוראה בסטאזמה , עומדי� בקריטריוני�

מתרגל ומשפר את , הוא הזמ# שבו הסטודנט לומד' הסטאז(הפיזיותרפיסטי� שיסיימו בעתיד 

עקב התחרות הגדולה על מקומות ההתנסות יש סכנה כי מציאת , מצד שני). מיומנויות המקצוע

התמקחויות מהסוג . ו כל המרבה במחיר יקבל עדיפותשב" שוק"מקומות התנסות לסטודנטי� תהפו" ל

  . קוו שקיי� כרגע בי# ארבעת האוניברסיטאות בקשר לתעריפי ההדרכהסהזה יפרו את הסטאטו

   

 בנושא סגל אקדמי  .ב

אביב במצב של אי ספיקה מבחינת הסגל - אנו מקיימי� את התכנית באוניברסיטת תל, נכו# להיו�

של סגל אקדמי בכיר המתאי� להוראה ומחקר אקדמי )  בכללא�(ההיצע הנמו" ביותר . האקדמי

-גורמת לכ" שאנשי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל, י האוניברסיטה"והורדת מספר התקני� ע

אנו יודעי� שהמצב , משיחות ע� עמיתנו באוניברסיטאות האחרות. אביב עובדי� תחת עומס בל ישוער
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מיומנויות , פיסטי� אשר סיימו תואר שלישי וה� בעלי כישורי�יש מעט מאד פיזיותר, באר'. ש� דומה

  ויכולות לתפקד כאנשי 

  

  

ע� התקדמות הידע בתחומי הפיזיותרפיה השוני� והתקדמות . סגל אקדמי בכיר על כל המשתמע מכ"

מיותר לציי# כי הכשרה . חשוב ביותר שרק סגל מיומ# ומתאי� יכשיר את הדורות הבאי�, הטכנולוגיות

מה של הסטודנטי� כאנשי מקצוע מעולי� חיונית ביותר שכ# תפקיד הפיזיותרפיסט לטפל בבני מתאי

יוכל להכשיר פיזיותרפיסטי� , רק סגל אקדמי מיומ# ברמה גבוהה. ולקד� בריאות, לשק�, אד� חולי�

בעלי שיקול דעת ובעלי יושר ומוסר , בעלי חשיבה ביקורתית, שיהיו בעלי מיומנות טכנית גבוהה

  .דרגה הגבוהה ביותרמה

תפגע , שכ# הכשרה לא מתאימה של אלו, לא היינו רוצי� שתכניות שיפתחו ישענו על סגל לא מתאי�

  .באנשי� שזקוקי� לטיפול, ועוד יותר מכ", באיכות הטיפול

  

  

  .במידה ונידרש לתגובות נוספות נשמח לתת אות#

  
  בברכה

  
  רות דפרי#' דר

  ראש החוג לפיזיותרפיה
  אביב- תלאוניברסיטת
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 'ג6' נספח מס
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 'ד6' נספח מס
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  'ה6' נספח מס
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  'ו6' נספח מס
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 'ז6' נספח מס
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        סטודנטי� ומקבלי תארי� בפיזיותרפיהסטודנטי� ומקבלי תארי� בפיזיותרפיהסטודנטי� ומקבלי תארי� בפיזיותרפיהסטודנטי� ומקבלי תארי� בפיזיותרפיה, , , , נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�: : : : 7777' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס

  

  ט"תשס' ה"תשנ, )עדיפות ראשונה (מועמדי� ללימודי תואר ראשו� בפיזיותרפיה באוניברסיטאות

  

  

  

  ט"תשס'ד"תשס, )עדיפות ראשונה (מועמדי� ללימודי תואר שני בפיזיותרפיה באוניברסיטאות

  
 מועמדי�

התקבלו לעדיפות 
 ראשונה

יחס מועמדי� 
 למתקבל ולומד

 1.6 15 24 ד"תשס

 1.8 16 29 ה"תשס

 1.5 16 24 ו"תשס

 1.7 13 22 ז"תשס

 2.0 14 28 ח"תשס

 2.2 16 35  ט"תשס
  

  

  

  ס"למ: מקור

  

  

  

 

 מועמדי�
לו לעדיפות התקב

 ראשונה

יחס מועמדי� 
 למתקבל ולומד

 3.5 74 260 ה"תשנ

 3.2 81 257 ו"תשנ

 3.4 86 292 ז"תשנ

 3.3 87 283 ח"תשנ

 3.1 105 325 ט"תשנ

 2.9 108 317 ס"תש

 2.5 134 332 א"תשס

 2.4 129 307 ב"תשס

 2.9 154 450 ג"תשס

 3.8 139 524 ד"תשס

 3.3 154 514 ה"תשס

 4.0 135 537 ו"תשס

 3.2 155 494 ז"תשס

 3.0 154 468 ח"תשס

 3.0 153 459  ט"תשס
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  ט"תשס'ה"תשנ, סטודנטי� לפיזיותרפיה במוסדות להשכלה גבוהה

    

כ "סה
אוניברסיטאות 

 ומכללות

כ "סה
 אוניברסיטאות

  אוניברסיטת
  אביב-תל

 אוניברסיטת חיפה
  אוניברסיטת

 גוריו# ב#

המכללה האקדמית 
 מרו#יהודה ושו

   289   284 573 573 תואר ראשו# ה"תשנ

   89   57 146 146 'שנה א:      מזה 

   1     1 1 תואר שני  

   113   262 375 375 תואר ראשו#  ו"תשנ

   29   56 85 85 'שנה א:      מזה  

   118   249 367 367 תואר ראשו# ז"תשנ

   34   58 92 92 'שנה א:      מזה  

   118   252 370 370 תואר ראשו# ח"תשנ

   33   59 92 92 'שנה א:      מזה  

   125   283 408 408 תואר ראשו# ט"תשנ

   33   87 120 120 'שנה א:      מזה  

   133   312 445 445 תואר ראשו# ס"תש

   35   87 122 122 'שנה א:      מזה 

       43 43 43 תואר שני  

 28 132 35 323 490 518 אר ראשו#תו א"תשס

 28 35 35 78 148 176 'שנה א:      מזה 

       53 53 53 תואר שני 

       1 1 1 תואר שלישי  

 63 134 75 337 546 609 תואר ראשו# ב"תשס

 35 35 44 74 153 188 'שנה א:      מזה 

       58 58 58 תואר שני 

       1 1 1 תואר שלישי  

 97 132 129 339 600 697 תואר ראשו# ג"סתש

 37 37 56 86 179 216 'שנה א:      מזה 

       64 64 64 תואר שני 

       1 1 1 תואר שלישי  

 129 135 179 347 661 790 תואר ראשו# ד"תשס

 34 35 53 77 165 199 'שנה א:      מזה 

       65 65 65 תואר שני 

       1 1 1 תואר שלישי  

 138 138 198 343 679 817 תואר ראשו# ה"תשס

 42 42 55 80 177 219 'שנה א:      מזה 

       64 64 64 תואר שני 

       1 1 1 תואר שלישי  

 149 145 209 347 701 850 תואר ראשו# ו"תשס

 44 41 53 77 171 215 'שנה א:      מזה 

       61 61 61 תואר שני 

       1 1 1 ישיתואר של  

 161 151 207 344 702 863 תואר ראשו# ז"תשס

 50 43 54 76 173 223 'שנה א:      מזה 

       52 52 52 תואר שני 

       1 1 1 תואר שלישי  

 181 164 205 318 687 868 תואר ראשו# ח"תשס

 47 45 49 64 158 205 'שנה א:      מזה 

       45 45 45 תואר שני 

       ..  .. .. תואר שלישי  

 190 166 206 324 696 886 תואר ראשו# ט"תשס

 48 45 53 77 175 223 'שנה א:      מזה 

       50 50 50 תואר שני 

       .. .. .. תואר שלישי  

  .לא נית# לפרסו�ח "מתשסס "פ כללי הלמ" וע3-קט# מ' מס: הערה  
  ס"למ: מקור  



74 

  ח"תשס' ה"תשנ, יותרפיה מ� המוסדות להשכלה גבוההמקבלי תארי� בפיז

    

כ "סה
אוניברסיטאות 

 ומכללות

כ "סה
 אוניברסיטאות

אוניברסיטת 
 אביב-תל

אוניברסיטת 
 חיפה

אוניברסיטת 
 גוריו# ב#

המכללה 
האקדמית 

 יהודה ושומרו#

   26   112 138 138 תואר ראשו# ה"תשנ

   18   88 106 106 תואר ראשו# ו"תשנ

   26   67 93 93 תואר ראשו# ז"תשנ

   34   53 87 87 תואר ראשו# ח"תשנ

   31   62 93 93 תואר ראשו# ט"תשנ

   44   62 106 106 תואר ראשו# ס"תש

   20   54 74 74 תואר ראשו# א"תשס

       5 5 5 תואר שני  

   27   65 92 92 תואר ראשו# ב"תשס

       4 4 4 תואר שני  

   34   89 123 123 ואר ראשו#ת ג"תשס

       9 9 9 תואר שני  

   41 1 75 117 117 תואר ראשו# ד"תשס

       13 13 13 תואר שני  

 24 38 59 79 176 200 תואר ראשו# ה"תשס

       16 16 16 תואר שני  

 29 29 57 78 164 193 תואר ראשו# ו"תשס

       19 19 19 תואר שני 

       1 1 1 יתואר שליש  

 34 29 50 83 162 196 תואר ראשו# ז"תשס

       15 15 15 תואר שני  

 29 36 51 82 169 198 תואר ראשו# ח"תשס

       18 18 18 תואר שני  

  ס"למ: מקור
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        סטודנטי� ומקבלי תארי� בריפוי בעיסוקסטודנטי� ומקבלי תארי� בריפוי בעיסוקסטודנטי� ומקבלי תארי� בריפוי בעיסוקסטודנטי� ומקבלי תארי� בריפוי בעיסוק, , , , נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�: : : : 8888' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס

  

  ט"תשס' ה"תשנ, )עדיפות ראשונה ( באוניברסיטאותעיסוקריפוי במועמדי� ללימודי תואר ראשו� ב

  

 מועמדי�
התקבלו לעדיפות 

 ראשונה

יחס מועמדי� 
 למתקבל ולומד

 2.7 145 398 ה"תשנ

 2.7 148 393 ו"תשנ

 2.9 147 427 ז"תשנ

 3.0 167 497 ח"תשנ

 3.4 144 489 ט"תשנ

 3.3 141 461 ס"תש

 2.9 146 428 א"תשס

 3.0 149 443 ב"תשס

 3.3 145 477 ג"תשס

 4.2 127 536 ד"תשס

 3.9 131 517 ה"תשס

 3.4 129 437 ו"תשס

 3.0 173 521 ז"תשס

 2.6 157 403 ח"תשס

 2.3 177 410  ט"תשס
  

  

  ט"תשס'ד"תשס, )עדיפות ראשונה( מועמדי� ללימודי תואר שני בריפוי בעיסוק באוניברסיטאות

  
 מועמדי�

התקבלו לעדיפות 
 ראשונה

ועמדי� יחס מ
 למתקבל ולומד

 1.2 48 57  ד"תשס

 1.3 61 82 ה"תשס

 1.4 50 68 ו"תשס

 1.3 55 72 ז"תשס

 1.2 55 68 ח"תשס

 1.4 51 73  ט"תשס

  

  

  ס"למ: מקור
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  ט"תשס' ה"תשנ,  במוסדות להשכלה גבוההריפוי בעיסוקסטודנטי� ל

    

כ "סה
 אוניברסיטאות

  ומכללות

כ "סה
  אוניברסיטאות

האוניברסיטה 
 העברית

  אוניברסיטת
 אביב-תל

 אוניברסיטת חיפה
הקריה האקדמית 

 ית אונויקר

   161 225 116 502 502 תואר ראשו#  ה"תשנ

   56 61 28 145 145  'שנה א:      מזה 

       58 58 58 תואר שני  

   159 241 108 508 508 תואר ראשו# ו"תשנ

   54 59 45 158 158  'שנה א:      מזה 

       47 47 47 אר שניתו 

       1 1 1 תואר שלישי  

   163 247 114 524 524 תואר ראשו# ז"תשנ

   52 59 39 150 150  'שנה א:      מזה 

       51 51 51 תואר שני 

       2 2 2 תואר שלישי  

   152 254 142 548 548 תואר ראשו# ח"תשנ

   50 67 62 179 179  'שנה א:      מזה 

     30 53 83 83 תואר שני 

       1 1 1 תואר שלישי  

   146 235 137 518 518 תואר ראשו# ט"תשנ

   53 59 39 151 151  'שנה א:      מזה 

     62 41 103 103 תואר שני 

       3 3 3 תואר שלישי  

   157 229 140 526 526 תואר ראשו# ס"תש

   53 57 39 149 149  'שנה א:      מזה 

     41 45 86 86 תואר שני 

       5 5 5 תואר שלישי  

   181 230 130 541 541 תואר ראשו# א"תשס

   54 62 42 158 158  'שנה א:      מזה 

     52 42 94 94 תואר שני 

       7 7 7 תואר שלישי  

   202 233 129 564 564 תואר ראשו# ב"תשס

   54 64 44 162 162  'שנה א:      מזה 

   14 66 59 139 139 תואר שני 

     1 7 8 8 תואר שלישי  

   211 233 130 574 574 תואר ראשו# ג"תשס

   58 63 45 166 166  'שנה א:      מזה 

   29 65 55 149 149 תואר שני 

     4 6 10 10 תואר שלישי  

   212 240 137 589 589 תואר ראשו# ד"תשס

   56 56 45 157 157  'שנה א:    מזה   

   39 63 72 174 174 תואר שני 

     4 7 11 11 תואר שלישי  

   218 234 128 580 580 תואר ראשו# ה"תשס

   58 53 36 147 147  'שנה א:      מזה 

   55 70 79 204 204 תואר שני 

     5 9 14 14 תואר שלישי  

   249 236 133 618 618 תואר ראשו# ו"תשס

   57 49 45 151 151  'שנה א:      מזה 

   69 60 90 219 219 תואר שני 

   1 5 11 17 17 תואר שלישי  

   290 232 166 688 688 תואר ראשו# ז"תשס

   97 51 46 194 194  'שנה א:      מזה 

   74 49 59 182 182 תואר שני 

   1 4 9 14 14 תואר שלישי  

   315 227 169 711 711 תואר ראשו# ח"תשס

   86 48 45 179 179  'שנה א:      מזה 

   68 48 65 181 181 תואר שני 

   1 4 13 18 18 תואר שלישי  

 30 349 235 175 759 789 תואר ראשו# ט"תשס

 30 93 57 44 194 224  'שנה א:      מזה 

   59 49 56 164 164 תואר שני 

   4 5 14 25 25 *תואר שלישי  

  .בנוס% למדו סטודנטי� אחדי� לימודי תואר שלישי באוניברסיטת ב# גוריו#*
  ס"למ: מקור
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  ח"תשס'ה"תשנ, מקבלי תארי� בריפוי בעיסוק מ� האוניברסיטאות

    

כ "סה
 אוניברסיטאות

האוניברסיטה 
 העברית

אוניברסיטת 
 אביב-תל

אוניברסיטת 
 חיפה

 36 46 31 113 תואר ראשו#  ה"תשנ

     8 8 תואר שני  

 48 60 48 156 תואר ראשו# ו"תשנ

     13 13 תואר שני  

 49 52 24 125 תואר ראשו# ז"תשנ

     15 15 תואר שני  

 50 66 15 131 תואר ראשו# ח"תשנ

     9 9 תואר שני  

 45 53 34 132 תואר ראשו# ס"תש

     9 9 תואר שני  

 51 62 63 176 תואר ראשו# א"תשס

   2 14 16 תואר שני  

 47 58 36 141 תואר ראשו# ב"תשס

   2 7 9 תואר שני  

 49 48 44 141 תואר ראשו# ג"תשס

   5 12 17 תואר שני 

     1 1 תואר שלישי  

 51 59 35 145 תואר ראשו# ד"תשס

   22 18 40 תואר שני  

 52 54 43 149 תואר ראשו# ה"תשס

 1 10 10 21 תואר שני  

 48 62 52 162 תואר ראשו# ו"תשס

 10 19 10 39 תואר שני 

     5 5 תואר שלישי  

 54 56 39 149 תואר ראשו# ז"תשס

 24 15 32 71 תואר שני 

     .. .. תואר שלישי  

 53 55 36 144 תואר ראשו# ח"תשס

 20 11 33 64 תואר שני 

       .. תואר שלישי  

  ס" למ:מקור               
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        סטודנטי� ומקבלי תארי� בהפרעות בתקשורתסטודנטי� ומקבלי תארי� בהפרעות בתקשורתסטודנטי� ומקבלי תארי� בהפרעות בתקשורתסטודנטי� ומקבלי תארי� בהפרעות בתקשורת, , , , נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�: : : : 9999' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס

  

  ט"תשס'ו"תשנ, )עדיפות ראשונה ( באוניברסיטאותבהפרעות בתקשורתמועמדי� ללימודי תואר ראשו� 

  

 מועמדי�
התקבלו לעדיפות 

 ראשונה

יחס מועמדי� 
 למתקבל ולומד

 3.3 37 121 ו"תשנ

 2.4 43 103 ז"תשנ

 2.9 38 109 ח"נתש

 3.0 39 118 ט"תשנ

 2.9 39 115 ס"תש

 3.1 38 116 א"תשס

 2.2 76 167 ב"תשס

 2.8 89 248 ג"תשס

 3.9 70 271 ד"תשס

 3.2 87 275 ה"תשס

 2.9 107 313 ו"תשס

 2.1 114 245 ז"תשס

 2.6 98 258 ח"תשס

 2.6 104 268  ט"תשס

  

  

  ט"תשס'ד"תשס, )עדיפות ראשונה (רת באוניברסיטאותמועמדי� ללימודי תואר שני בהפרעות בתקשו

  
 מועמדי�

התקבלו לעדיפות 
 ראשונה

יחס מועמדי� 
 למתקבל ולומד

 1.1 19 20 ד"תשס

 1.4 14 20 ה"תשס

 1.6 16 26 ו"תשס

 1.5 10 15 ז"תשס

 1.6 18 28 ח"תשס

 1.7 20 34  ט"תשס

  

  ס"למ: מקור
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  ט"תשס' ה"תשנ, לה גבוהה במוסדות להשכלהפרעות בתקשורתסטודנטי� 

    

כ "סה
אוניברסיטאות 

 ומכללות

כ "סה
 אוניברסיטאות

אוניברסיטת 
 אביב-תל

אוניברסיטת 
 חיפה

כ "סה
 מכללות

מכללה 
אקדמית 
 הדסה

מכללה 
אקדמית 
יהודה 
 ושומרו#

הקריה 
האקדמית 
 קרית אונו

           132 132 132 תואר ראשו# ה"תשנ

           35 35 35 'שנה א:      מה� 

           68 68 68 תואר שני 

           2 2 2 תואר שלישי  

           140 140 140 תואר ראשו# ו"תשנ

           35 35 35 'שנה א:      מה� 

           67 67 67 תואר שני 

           3 3 3 תואר שלישי  

           147 147 147 תואר ראשו# ז"תשנ

           38 38 38 'שנה א:      מה� 

           70 70 70 תואר שני 

           2 2 2 תואר שלישי  

           142 142 142 תואר ראשו# ח"תשנ

           43 43 43 'שנה א:      מה� 

           77 77 77 תואר שני 

           2 2 2 תואר שלישי  

           136 136 136 תואר ראשו# ט"תשנ

           40 40 40 'שנה א:      מה� 

           71 71 71 תואר שני 

           1 1 1 תואר שלישי  

           136 136 136 תואר ראשו# ס"תש

           42 42 42 'שנה א:      מה� 

           68 68 68 תואר שני 

           2 2 2 תואר שלישי  

           134 134 134  ראשו#תואר א"תשס

           41 41 41 'שנה א:      מה� 

           62 62 62 תואר שני 

           5 5 5 תואר שלישי  

     32 32 42 129 171 203 תואר ראשו# ב"תשס

     32 32 42 39 81 113 'שנה א:      מה� 

           54 54 54 תואר שני 

           4 4 4 תואר שלישי  

     70 70 96 139 235 305 תואר ראשו# ג"תשס

     40 40 54 39 93 133 'שנה א:      מה� 

           72 72 72 תואר שני 

           3 3 3 תואר שלישי  

     113 113 132 141 273 386 תואר ראשו# ד"תשס

     43 43 38 38 76 119 'שנה א:      מה� 

           59 59 59 שניתואר  

           3 3 3 תואר שלישי  

     126 126 147 135 282 408 תואר ראשו# ה"תשס

     43 43 53 41 94 137 'שנה א:      מה� 

           59 59 59 תואר שני 

           4 4 4 תואר שלישי  

     137 137 141 178 319 456 תואר ראשו# ו"תשס

     45 45 50 58 108 153 'שנה א: �     מה 

           64 64 64 תואר שני 

           6 6 6 תואר שלישי  

     205 205 185 237 422 627 תואר ראשו# ז"תשס

     75 75 50 59 109 184 'שנה א:      מה� 

           47 47 47 תואר שני 

           4 4 4 תואר שלישי  

   40 232 272 192 242 434 706 אשו#תואר ר ח"תשס

   40 68 108 47 54 101 209 'שנה א:      מה� 

           41 41 41 תואר שני 

           4 4 4 תואר שלישי  

 33 77 255 365 187 256 443 808 תואר ראשו# ט"תשס

 33 40 71 144 45 67 112 256 'שנה א:      מה� 

           39 39 39 תואר שני 

           .. .. .. תואר שלישי  

  ס"למ: מקור        
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  ח"תשס' ה"תשנ, מוסדות להשכלה גבוהה מ� הבהפרעות בתקשורתמקבלי תארי� 

  

כ "סה
אוניברסיטאות 

 ומכללות

כ "סה
 אוניברסיטאות

אוניברסיטת 
 אביב-תל

אוניברסיטת 
  חיפה

מכללה 
 אקדמית הדסה

   40 40 40 תואר ראשו# ה"תשנ

   11 11 11 תואר שני 

   35 35 35 תואר ראשו# ו"תשנ

   14 14 14 תואר שני 

   36 36 36 תואר ראשו# ז"תשנ

   11 11 11 תואר שני 

   48 48 48 תואר ראשו# ח"תשנ

   11 11 11 תואר שני 

   43 43 43 תואר ראשו# ס"תש

   19 19 19 תואר שני 

   47 47 47 תואר ראשו# א"תשס

   17 17 17  ואר שנית 

   2 2 2 תואר שלישי 

   45 45 45 תואר ראשו# ב"תשס

   10 10 10 תואר שני 

   1 1 1 תואר שלישי 

   39 39 39 תואר ראשו# ג"תשס

   13 13 13 תואר שני 

   42 42 42 תואר ראשו# ד"תשס

   19 19 19 תואר שני 

 28 40 42 82 110 תואר ראשו# ה"תשס

   17 17 17 ניתואר ש 

 37 51 44 95 132 תואר ראשו# ו"תשס

   11 11 11 תואר שני 

 26 36 44 80 106 תואר ראשו# ז"תשס

   25 25 25 תואר שני 

 43 43 43 86 129 תואר ראשו# ח"תשס

   15 15 15 תואר שני 

     .. תואר שלישי 

  ס"למ: מקור
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        קבלי תארי� במדעי התזונהקבלי תארי� במדעי התזונהקבלי תארי� במדעי התזונהקבלי תארי� במדעי התזונהסטודנטי� ומסטודנטי� ומסטודנטי� ומסטודנטי� ומ, , , , נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�: : : : 10101010' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס

  

  ט"תשס' ה"תשנ, )עדיפות ראשונה ( באוניברסיטאותבמדעי התזונהמועמדי� ללימודי תואר ראשו� 

  

 מועמדי�
התקבלו לעדיפות 

 ראשונה

יחס מועמדי� 
 למתקבל ולומד

 2.2 69 154  ה"תשנ

 1.8 76 139 ז"תשנ

 2.5 73 184 ח"תשנ

 2.8 59 164 ט"תשנ

 2.7 48 128 ס"תש

 2.3 57 132 א"שסת

 2.4 50 121 ב"תשס

 2.8 51 145 ג"תשס

 4.0 41 163 ד"תשס

 3.8 45 173 ה"תשס

 3.1 55 172 ו"תשס

 2.9 58 168 ז"תשס

 3.5 53 186 ח"תשס

 2.1 70 146  ט"תשס

  

  

  ט"תשס'ד"תשס, )עדיפות ראשונה (מועמדי� ללימודי תואר שני במדעי התזונה באוניברסיטאות

 
 מועמדי�

בלו לעדיפות התק
 ראשונה

יחס מועמדי� למתקבל 
 ולומד

 1.5 13 19 ד"תשס

 1.9 14 26 ה"תשס

 1.6 19 30 ו"תשס

 1.7 23 38 ז"תשס

 1.4 29 41 ח"תשס

 1.4 16 22  ט"תשס

  

  

  ס"למ: מקור
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  ט"תשס' ה"תשנ, סטודנטי� למדעי התזונה במוסדות להשכלה גבוהה

    

כ אוניברסיטאות "סה
 ומכללות

 ניברסיטה העבריתהאו
  המכללה האקדמית 

  חי-תל 

המכללה האקדמית 
 יהודה ושומרו#

     223 223 תואר ראשו# ה"תשנ

     59 59 'שנה א:      מזה  

     310 310 תואר ראשו# ו"תשנ

     76 76 'שנה א:      מזה  

     329 329 תואר ראשו# ז"תשנ

     92 92 'שנה א:      מזה 

     29 29 שניתואר   

     251 251 תואר ראשו# ח"תשנ

     83 83 'שנה א:      מזה 

     31 31 תואר שני  

     236 236 תואר ראשו# ט"תשנ

     71 71 'שנה א:      מזה 

     41 41 תואר שני  

   13 213 226 תואר ראשו# ס"תש

   13 66 79 'שנה א:      מזה 

     40 40 תואר שני  

   45 198 243 תואר ראשו# א"תשס

   30 65 95 'שנה א:      מזה 

     39 39 תואר שני  

   92 199 291 תואר ראשו# ב"תשס

   42 64 106 'שנה א:      מזה 

     39 39 תואר שני  

   132 192 324 תואר ראשו# ג"תשס

   58 63 121 'שנה א:      מזה 

     37 37 תואר שני  

   170 197 367 תואר ראשו# ד"שסת

   67 68 135 'שנה א:      מזה 

     35 35 תואר שני 

     2 2 תואר שלישי  

 19 182 198 399 תואר ראשו# ה"תשס

 19 61 66 146 'שנה א:      מזה 

     40 40 תואר שני 

     3 3 תואר שלישי  

 68 210 211 489 תואר ראשו# ו"תשס

 51 68 76 195 ' שנה א:     מזה 

     63 63 תואר שני 

     12 12 תואר שלישי  

 107 249 218 574 תואר ראשו# ז"תשס

 46 114 82 242 'שנה א:      מזה 

     68 68 תואר שני 

     11 11 תואר שלישי  

 140 307 219 666 תואר ראשו# ח"תשס

 48 115 79 242 'שנה א:      מזה 

     68 68 תואר שני 

     11 11 תואר שלישי  

 123 338 248 709 תואר ראשו# ט"תשס

 28 109 103 240 'שנה א:      מזה 

     54 54 תואר שני 

     9 12  *תואר שלישי  

  . דוקטורנטי� נוספי� לומדי� לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה3 *
  ס"למ: מקור   
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  ח"תשס'ו"תשנ, ת להשכלה גבוההמקבלי תארי� במדעי התזונה מ� המוסדו

    

כ "סה
אוניברסיטאות 

 ומכללות

האוניברסיטה 
 העברית

המכללה 
  האקדמית 

  חי-תל 

מכללת יהודה 
 ושומרו#

     77 77 תואר ראשו# ו"תשנ

     74 74 תואר ראשו# ז"תשנ

     9 9 תואר שני  

     84 84 תואר ראשו# ח"תשנ

     7 7 תואר שני  

     84 84 ראשו#תואר  ס"תש

     9 9 תואר שני  

     72 72 תואר ראשו# א"תשס

     11 11 תואר שני 

     1 1 תואר שלישי  

 12 11 66 77 תואר ראשו# ב"תשס

     11 11 תואר שני  

   11 57 68 תואר ראשו# ג"תשס

     8 8 תואר שני  

   26 58 84 תואר ראשו# ד"תשס

     8 8 תואר שני  

   38 66 104 תואר ראשו# ה"תשס

     11 11 תואר שני  

   40 56 96 תואר ראשו# ו"תשס

     8 8 תואר שני 

     1 1 תואר שלישי  

   66 70 136 תואר ראשו# ז"תשס

     16 16 תואר שני  

 18 48 66 132 תואר ראשו# ח"תשס

     16 16 תואר שני 

       .. תואר שלישי  

  ס"למ: מקור            
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        סטודנטי� ומקבלי תארי� בסיעודסטודנטי� ומקבלי תארי� בסיעודסטודנטי� ומקבלי תארי� בסיעודסטודנטי� ומקבלי תארי� בסיעוד, , , , נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�נתוני מועמדי�: : : : 11111111' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס

  

  ט"תשס'ה"תשנ, )עדיפות ראשונה ( באוניברסיטאותבסיעודמועמדי� ללימודי תואר ראשו� 

  

 מועמדי�
התקבלו לעדיפות 

 ראשונה

יחס מועמדי� 
 למתקבל ולומד

 2.6 307 795 ה"תשנ

 2.4 349 840 ו"תשנ

 2.3 422 985 ז"תשנ

 2.4 522 1,255 ח"תשנ

 2.7 572 1,521 ט"תשנ

 2.7 547 1,459 ס"תש

 2.8 568 1,579 א"תשס

 2.7 567 1,525 ב"תשס

 3.2 615 1,972 ג"תשס

 3.7 505 1,855 ד"תשס

 3.0 523 1,560 ה"תשס

 2.4 664 1,605 ו"תשס

 2.6 632 1,613 ז"תשס

 2.4 593 1,403 ח"תשס

 2.1 626 1,328  ט"תשס

  

  

  ט"תשס'ה"תשנ, )עדיפות ראשונה (מועמדי� ללימודי תואר שני בסיעוד באוניברסיטאות

  
 מועמדי�

התקבלו לעדיפות 
 ראשונה

יחס מועמדי� 
 למתקבל ולומד

 1.9 140 265 ג"תשס

 1.9 156 293 ד"תשס

 1.8 185 339 ה"תשס

 1.8 179 323 ו"תשס

 1.7 162 268 ז"תשס

 1.6 182 294 ח"תשס

 1.8 180 326  ט"תשס
  

  

  ס"למ: מקור
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  ט"תשס' ה"תשנ, מוסדות להשכלה גבוההסטודנטי� לסיעוד ב

  

כ "סה
אוניברסיטאות 

 ומכללות

כ "סה
 אוניברסיטאות

האוניברסיטה 
 העברית

אוניברסיטת 
 אביב-תל

אוניברסיטת 
 חיפה

אוניברסיטת 
 גוריו#ב# 

כ "סה
 מכללות

ס גבוה "בי
-לטכנולוגיה
מכו# לב 
 ירושלי�

המכללה 
האקדמית 

עמק 
 יזרעאל

המכללה 
האקדמית 

 צפת

        115   749 340 1,204 1,204 תואר ראשו# ה"תשנ

        31   162 87 280 280 'שנה א:      מזה  

            90   90 90 תואר שני  

            4   4 4 תואר שלישי  
         293 45 735 446 1,519 1,519 תואר ראשו# ו"תשנ

        83 45 186 132 446 446 'שנה א:      מזה  

            98   98 98 תואר שני  

             3   3 3 תואר שלישי  
        300 124 702 493 1,619 1,619 תואר ראשו# ז"תשנ

        99 88 173 185 545 545 'שנה א:      מזה  

            121   121 121 תואר שני  

            2   2 2 תואר שלישי  
         301 207 729 504 1,741 1,741 תואר ראשו# ח"תשנ

        85 89 223 160 557 557 'שנה א:      מזה  

         32   133   165 165 תואר שני  
        286 280 883 541 1,990 1,990 תואר ראשו# ט"תשנ

        73 86 291 181 631 631 'שנה א:      מזה  

        61   151   212 212 תואר שני  

            1   1 1 תואר שלישי  
         292 329 955 621 2,197 2,197 תואר ראשו# ס"תש

        82 96 219 208 605 605 'שנה א:      מזה  

        76   150   226 226 תואר שני  

             2   2 2 תואר שלישי  
        257 361 1,025 647 2,290 2,290 תואר ראשו# א"שסת

        54 102 248 163 567 567 'שנה א:      מזה  

        76   159   235 235 תואר שני  

            2   2 2 תואר שלישי  
         249 388 1,015 637 2,289 2,289 תואר ראשו# ב"תשס

        65 120 190 174 549 549 'שנה א:   מזה     

        90   146 16 252 252 תואר שני  

             3   3 3 תואר שלישי  
        221 450 965 633 2,269 2,269 תואר ראשו# ג"תשס

        62 152 237 190 641 641 'שנה א:      מזה  

        100   145 31 276 276 תואר שני  

            4   4 4 תואר שלישי  
         225 525 994 660 2,404 2,404 תואר ראשו# ד"תשס

        69 150 253 208 680 680 'שנה א:      מזה  

        102   132 33 267 267 תואר שני  

             6   6 6 תואר שלישי  
        241 534 958 692 2,425 2,425 תואר ראשו# ה"תשס

        82 168 245 198 693 693 'שנה א:      מזה 

        97   141 62 300 300 תואר שני 

            10   10 10 תואר שלישי  
         258 764 992 699 2,713 2,713 תואר ראשו# ו"תשס

        104 373 266 198 941 941 'שנה א:      מזה 

        125   128 64 317 317 תואר שני 

             12 0 12 12 תואר שלישי  
        267 845 941 675 2,728 2,728 תואר ראשו# ז"תשס

        90 328 229 175 822 822 'שנה א:      מזה 

        112   97 58 267 267 תואר שני 

            9   9 9 תואר שלישי  
 51 55 42 148 283 814 841 640 2,578 2,726 תואר ראשו# ח"תשס

 51 55 42 148 97 264 227 169 757 905 'שנה א:      מזה 
        109   92 61 262 262 תואר שני 

             9   9 9 תואר שלישי  
 113 107 104 324 317 770 859 598 2,544 2,868 תואר ראשו# ט"תשס

 67 54 65 186 97 260 267 167 791 977 'שנה א:      מזה 
        110 24 91 44 269 269 תואר שני 

             8   8 8 תואר שלישי  

בנתוני� אלה נכללות ג� אחיות אשר משלימות תואר אקדמי בסיעוד ולכ# אי# לגזור מה� את מספר האחיות החדשות : הערה
  .מידי שנה המורשות לעסוק בסיעוד 

  ס"למ: מקור
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  ח"תשס'ה"תשנ, � בסיעוד מ� האוניברסיטאותמקבלי תארי

    

כ "סה
 אוניברסיטאות

האוניברסיטה 
 העברית

  אוניברסיטת 
 אביב-תל

אוניברסיטת 
 חיפה

  אוניברסיטת 
 גוריו#ב# 

 51   177 103 331 תואר ראשו#  ה"תשנ

     18   18 תואר שני  

     1   1 תואר שלישי  

 70   186 112 368 תואר ראשו# ו"תשנ

     11   11 תואר שני  

     1   1 תואר שלישי  

 79   158 109 346 תואר ראשו# ז"תשנ

     22   22 תואר שני  

     1   1 תואר שלישי  

 58   203 105 366 תואר ראשו# ח"תשנ

     19   19 תואר שני  

     1   1 תואר שלישי  

 78   139 105 322 תואר ראשו# ט"תשנ

     26   26  שניתואר  

           תואר שלישי  

 62 32 178 103 375 תואר ראשו# ס"תש

     20   20 תואר שני  

 72 63 180 113 428 תואר ראשו# א"תשס

     28   28 תואר שני  

 65 81 224 145 515 תואר ראשו# ב"תשס

 2   20   22 תואר שני  

 93 80 318 158 649 תואר ראשו# ג"תשס

 9   47   56 תואר שני  

 0   1   1 תואר שלישי  

 69 93 228 153 543 תואר ראשו# ד"תשס

 10   31   41 תואר שני  

 57 140 281 125 603 תואר ראשו# ה"תשס

 49   34 1 84 תואר שני  

 77 151 238 152 618 תואר ראשו# ו"תשס

 43   53 1 97 תואר שני  

 87 263 284 169 803 תואר ראשו# ז"תשס

 30   58 22 110 תואר שני  

 73 306 304 161 844 תואר ראשו# ח"תשס

 66   49 12 127 תואר שני  

         .. תואר שלישי  
בנתוני� אלה נכללות ג� אחיות אשר משלימות תואר אקדמי בסיעוד ולכ# אי# לגזור מה� את מספר : הערה

  האחיות החדשות 
  .ד מידי שנהלעסוק בסיעו המורשות

  ס"למ: מקור
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        26.2.200826.2.200826.2.200826.2.2008****ג מג מג מג מ""""החלטות מלהחלטות מלהחלטות מלהחלטות מל: : : : 12121212' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס

  
  חות הוועדה להערכת איכות לימודי הפיזיותרפיה "דו  263/ 11

מחליטה , 01.01.2008בהמש" להמלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבתה ביו�   

  : המועצה כדלקמ#

על מקלאוד -סטיוארט בינדר' בראשותו של פרופלהודות לוועדה להערכת לימודי הפיזיותרפיה . 1

 .המעמיקה והמקצועית שעשתה, העבודה הרבה

 .חות הוועדה" לדו�להודות למוסדות על תגובותיה. 2

באתר ) פרטניי�חות ה"ח הכללי והדו"הדו (פיזיותרפיהחות ההערכה ב"לפרס� את דו. 3

 .ג"האינטרנט של המל

ולהסמי" את ועדת המשנה לנושא , הוועדה המעריכהח הכללי של "לרשו� לפניה את הדו. 4

 .זהח "לצות המופיעות בדוג תכנית פעולה ליישו� ההמ"הערכת איכות והבטחתה להגיש למל

 :בנושאי� הבאי� את הדיו# , שהרכבה ייקבע בהמש",להעביר לוועדה. 5

  . בת חמש שני�M.PT בת ארבע שני� לתכנית B.PTהמעבר מתכנית . א

  .ו� מספר הסטודנטי� לפיזיותרפיההצור" בצמצ.ב

  .רישוי תחו� הפיזיותרפיה. ג

  .מבח# מסכ� בתחו� הפיזיותרפיה. ד

 כי קבלת החלטה בדבר אי פתיחת תכניות לימודי� ,בעקבות חוות דעת הוועדה המעריכה. 6

אשר החמיר לאחר , ו�קנוספות בפיזיותרפיה הינה קריטית לאור המחסור במקומות לפרקטי

וכ# , ות הלימודי� בפיזיותרפיה באוניברסיטת חיפה ובמכללת יהודה ושומרו#פתיחת תכני

ג לעכב דיוני� בתכניות לימודי� "מחליטה המל, PHDלאור המחסור באנשי סגל בעלי תואר 

 :חדשות בפיזיותרפיה כמפורט להל#

ה לא להקי� ועדות בדיקה לתכניות לימודי� חדשות עד לקבלת החלטות בהמלצת הוועד  .א    

  .*על פי המועד שנקבע לסיו� עבודתה, רפואיי�-ת לבחינת המקצועות הפארה"שהקימה ות

ג תיידע את ועדות הבדיקה "מזכירות המל: לגבי ועדות בדיקה קיימות לתכניות לימודי�  .ב    

פרסו� והרשמה לתכניות , ואת המוסדות הרלוונטיי� כי החלטה סופית בדבר אישור

לטות שתתקבלנה לאחר דיו# בהמלצות הוועדה לבחינת הלימודי� תקבע על פי הח

  .רפואיי�-המקצועות הפארה

 .מועד זה יפורס� בהמש"     

  :חות הפרטניי�"דואשר לב .7

  
  
  

  מועד זה יפורס� בהמש&*
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  אביב'אוניברסיטת תל    

  החליטה לאמ' את ההמלצות הפרטניות29.01.08המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה מיו�     

אביב ולבקש מהמוסד ליישמ# ולהגיש תו" -ח המתייחס לאוניברסיטת תל"המופיעות בדו

ל ורעיונות "או ננקטי� ליישו� ההמלצות הנ/ח המפרט את המהלכי� שננקטו ו"שנתיי� דו

  .או הנובעי� מתהלי" ההערכה/ח הוועדה ו"נוספי� אשר הועלו בדו

  אוניברסיטת חיפה    

 החליטה לאמ' את ההמלצות הפרטניות 29.01.08בישיבתה מיו� המועצה להשכלה גבוהה     

ח המתייחס לאוניברסיטת חיפה ולבקש מהמוסד ליישמ# ולהגיש תו" שנתיי� "המופיעות בדו

ל ורעיונות נוספי� "או ננקטי� ליישו� ההמלצות הנ/ח המפרט את המהלכי� שננקטו ו"דו

  .כהאו הנובעי� מתהלי" ההער/ח הוועדה ו"אשר הועלו בדו

, ח ההערכה העצמית של המחלקה לפיזיותרפיה"לאור חוות דעתה של הוועדה המעריכה ודו    

 . המועצה מבקשת לציי# לטובה במיוחד את אופ# ביצוע ההערכה העצמית באוניברסיטת חיפה

  גוריו�' אוניברסיטת ב�    

צות הפרטניות  החליטה לאמ' את ההמל29.01.08המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה מיו�     

גוריו# ולבקש מהמוסד ליישמ# ולהגיש תו" -ח המתייחס לאוניברסיטת ב#"המופיעות בדו

ל ורעיונות "או ננקטי� ליישו� ההמלצות הנ/ח המפרט את המהלכי� שננקטו ו"שנתיי� דו

  .או הנובעי� מתהלי" ההערכה/ח הוועדה ו"נוספי� אשר הועלו בדו

  �המכללה האקדמית יהודה ושומרו    

 החליטה לאמ' את ההמלצות הפרטניות 29.01.08המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה מיו�     

ח המתייחס למכללה האקדמית יהודה ושומרו# ולבקש מהמוסד ליישמ# "המופיעות בדו

ל "או ננקטי� ליישו� ההמלצות הנ/ח המפרט את המהלכי� שננקטו ו"ולהגיש תו" שנה דו

  .או הנובעי� מתהלי" ההערכה/ח הוועדה ו"דוורעיונות נוספי� אשר הועלו ב

**** 
  :התקיימה הצבעה

   בעד14
 אי� מתנגדי� ואי� נמנעי�

   פה אחד בכפו# לתיקוני� דלעיל אושרה263/ 11ההחלטת המועצה 
**** 

  

  . אי# הערות 29.1.2008המועצה מיו� לגבי יתר נוסח החלטות 
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        תיאור בנושא המרכז לסימולציה רפואיתתיאור בנושא המרכז לסימולציה רפואיתתיאור בנושא המרכז לסימולציה רפואיתתיאור בנושא המרכז לסימולציה רפואית: : : : 13131313' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס

  
  

  26המרכז הארצי לסימולציה רפואית –" מסר"

  

ר "והוק� ביוזמתו של ד,  במרכז הרפואי שיבא2001 המרכז הארצי לסימולציה רפואי פועל משנת –" מסר"

מדמה סביבה רפואית אמיתית ומשתמש בטכנולוגיה של סימולציה " מסר. "אמיתי זיו המנהל אותו היו�

� וירטואלי ומשתרע על פני שתי קומות המשנות את אופיי# בנוי כבית חולי" מסר. "רפואית מתקדמת

מרחב אימוני� חוויתי המאפשר " מסר"ב. ותפאורת# בהתא� לסוג הסימולציות המתרחשות בה# מידי יו�

ובכ" תור� לקידו� איכויות הטיפול , מונע סיכו# מיותר לחולי�, מובנה ובטוח, למשתלמי� בו לימוד יעיל

  .הרפואי באר'

עובדי� , אחיות, כגו# רופאי�, רפואיי�-מני� אנשי מקצוע בתחומי� הרפואיי� והפראבמרכז מתא

בחדרי . הערכה ומשוב רצי% על עבודת�, וה� מקבלי� תמיכה מקצועית צמודה, חובשי� ועוד, סוציאליי�

שבעזרת� מתבצע המשוב והתחקיר בתו� , מיקרופוני� ואמצעי תקשורת מתקדמי�, המרכז יש מצלמות

במהל" הסדנאות עצמ# המשתתפי� שאינ� פעילי� צופי� במשתלמי� המתנסי� דר" חלונות . המשימות

  .חד כיווניי� ולומדי� תו" כדי הצפייה

  

על מנת , היא לשפר מיומנויות קליניות וכישורי תקשורת של נותני שירותי הבריאות" מסר"המטרה של 

   . המטופל במרכזאתית והומניסטית השמה את, ליצור תרבות טיפול בטוחה יותר

  

משתמשי� בטכנולוגיות מתקדמות ביותר הקיימות במער" הסימולציה הרפואית הכולל בובות " מסר"ב

על מנת לפתח את , )שחקני�(מאמני משימה וחולי� מדומי� , סימולאטורי� רפואיי�, ממוחשבות

ויות הקליניות פיתוח המיומנ. המיומנויות הקליניות ואת מיומנויות התקשורת של המשתלמי� כאחד

, כירורגיה, קרדיולוגיה, ניתוח, הרדמה: כגו#, מתאפשר על ידי התנסות פעילה במגוו# תחומי� רפואיי�

שיפור מיומנויות התקשורת בי# הרופא . טראומה ומוכנות ללוחמה ביולוגית וכימית, גניקולוגיה ומיילדות

" מסר"ב. בטיפול שיקבע לאחריולמטופל הוא אחד המרכיבי� המשמעותיי� ביותר בייעו' הרפואי ו

, שמטרת� לפתח את מיומנויות התקשורת בי# אנשי מקצועות הרפואה לבי# המטופל, מוצעי� קורסי�

פתרו# בעיות ובסופו של דבר גדלה ג� שביעות , ובכ" לקד� את הטיפול הרפואי מבחינת תיאו� ציפיות

  .רצונו של החולה

  

  

  

ה את הקורסי� המוצעי� בו ואת עיקרי המיומנויות הקליניות ומציג בקצר" מסר"ב עלו# המתאר את "מצ

  . ומיומנויות התקשורת שהמשתלמי� רוכשי� בה�

  

  

                                                 
  /http://www.msr.org.il: מקור26
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 ועדה למקצועות הבריאות/אצל מיכל" תיאור מסר בנספח"להוסי% מהקוב' 

        



91 
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         הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה––––    1111מכתב מכתב מכתב מכתב : : : : 11114444' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס
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        נהנהנהנה הכשרה מעשית בתזו הכשרה מעשית בתזו הכשרה מעשית בתזו הכשרה מעשית בתזו––––    2222מכתב מכתב מכתב מכתב : : : : 11115555' ' ' ' ספח מסספח מסספח מסספח מסננננ
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         הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה––––    3333מכתב מכתב מכתב מכתב : : : : 11116666' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס
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         הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה––––כתבה מהעיתו� כתבה מהעיתו� כתבה מהעיתו� כתבה מהעיתו� : : : : 11117777' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס
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         הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה––––    4444מכתב מכתב מכתב מכתב : : : : 11118888' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס
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         הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה הכשרה מעשית בתזונה––––    5555מכתב מכתב מכתב מכתב : : : : 11119999' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 ע"תש, ז טבת"י 
  2010, נואר י3 

  
  

  8812: סימוכי#                    
  
  

  לכבוד
  מנח� פיינרו' פרופ
  ר הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות" יו
 mfainar@post.tau.ac.il  
  
  

הכרה במכללות נוספי� אשר יעניקו תואר ראשו� בתזונה והבעיתיות במקומות לביצוע הכשרה :הנדו� 
  מקצועית

  
  

צפויה לדו# בקרוב באפשרות למת# הכרה למכללות אשר ) ג"מל(לה גבוהה המועצה להשכ, למיטב ידיעתי 
בתי הספר לתזונה בפקולטה לחקלאות : יעניקו תואר ראשו# בתזונה בנוס% לאלה המוכרי� כיו�

הדנה , הובא לידיעתי כי הוועדה בראשות", כ#-כמו. ובמכללת אריאל, במכללת תל חי, האוניברסיטה עברית
 במנהלת המחלקה לתזונה במשרד .עית הבריאות צפויה לדו# ג� במקצוע התזונהבנושא ההכשרה המקצו

  .חשוב לי להביא לידיעת" מספר נתוני� חשובי� לקראת דיוני� אילו, הבריאות
  

 – נכנס לתוקפו חוק העיסוק במקצועות הבריאות הכולל בתוכו את מקצוע הדיאטנית 2009בפברואר , כידוע 
חובה על המוסדות ציבוריי� להעסיק דיאטניות בעלות תעודת הכרה , לתוק% כניסת חוק זה ע� .תזונאית
 תואר ראשו# בתזונה –כאשר על פי החוק ישנ# דרישות קד� לרישוי , של משרד הבריאות) רישיו#(במעמד 

  .וסיו� הכשרה מקצועית בהצלחה, ג"ממוסד מוכר על ידי המל
  

פיקוח משרד הבריאות ומתבצעת על פי תוכנית הינה באחריות וב) 'סטאז(ההכשרה המקצועית בתזונה 
כאשר השיבו' למקומות הינו לתוצאות , מובנית בהתא� לתקנו# המפורס� באתר המשרד לידיעת הציבור

  .בהתא� למספר התלמידי� המסיימי� את הלימודי�, ההגרלה
  

 120,  לחקלאות מהפקולטה100 סטודנטי� באופ# שנתי תואר ראשו# בתזונה כ 220 -250-כיו� מסיימי� כ 
לאור מספר זה של בסטודנטי� קיימת מצוקה קשה במקומות .  ממכללת אריאל30 -וכ, ממכללת תל חי

    :'לסטאז
על פי  מכסת המקומות ,  להכשרה124  -כאשר מתוכ� התקבלו רק כ',  מועמדי� לסטאז220השנה היו 

 - המתינו משני� קודמות וכ80 -  כ סטודנטי� שנקלטו להכשרה124 - מתו" ה. הזמינה להכשרה בבתי החולי�
 כל הסטודנטי� 2010יוצא שבאוגוסט , במתכונת הקיימת היו� להכשרה.  יצטרכו להמתי# לשנה הבאה100

   .'המסיימי� לימודיה� ימתינו שנה לפחות לסטאז
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ק שע� פתיחת מקומות נוספי� מעבר לקיי� כיו� ואי# ספ', כבר כיו� קיי� ישנו מחסור במקומות לסטאז
פ החוק "אשר יעניקו תואר ראשו# בתזונה מש" ההמתנה של הסטודנטי� להכשרה המקצועית המתחייבת ע

  .יתאר" מעל שנה ושנתיי�
  
  

תוכנית ההוראה של מקצוע התזונה איננה כוללת את ההכשרה המקצועית כחלק מתוכנית , נכו# להיו�
כתוצאה מכ" מרכז ההדרכה הארצי של משרד הבריאות הינו הרשות היחידה . ראשו#הלימודי� לתואר ה

  . המבצעת ומפקחת על ההכשרה המקצועית
  

כחלק מובנה בתוכנית הלימודי� בדומה ) 'סטאז(אני ממליצה לשקול הכנסת נושא ההכשרה , לפיכ"
. ת מעבר לאילו הקיימות כיו�ולשקול להימנע מפתיחה של תוכניות לימוד נוספו, למקצועות בריאות אחרי�

מתברר שלא קיי� , העוקב אחר המקצועות הרפואיי�, יש לציי# כי על פי בדיקה שנעשתה במשרד הבריאות
ברצוני להביע את התנגדות , בכל מקרה. כיו� וככול הנראה לא צפוי בעתיד מחסור בדיאטניות בישראל
  .ונה בתנאי� הקיימי� משרד הבריאות לפתיחת בתי ספר נוספי� לתואר ראשו# בתז

  
  

  .אשמח לעמוד לרשותכ�  בנושא
  
  

  ב ב ר כ ה
  
  ר זיוה שטל"                                                                                                      ד

                          מנהלת המחלקה לתזונה                                                                              
  :העתקי�

  ר המועצה להשכלה גבוהה" סג# יו–נחו� פינגר ' פרופ
   מזכירת המועצה להשכלה גבוהה–ריקי מנדלצויג ' גב

   מועצה להשכלה גבוהה- מרכזת מידע-מיכל אופיר
  ל משרד הבריאות" מנכ-ע�- ר אית# חי"ד
  תל  משרד הבריאו"מנכ. מ-לב. ר ב"ד

  ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש " סמנכ-מר דב פסט
   ראש האג% לרישוי מקצועות רפואיי�- ר אמיר שנו#"ד
   ראש שרותי בריאות הציבור-ר איתמר גרוטו "ד

   מנהלת תחו� בכיר הדרכה ופיתוח -תמר שני 
  , מרכזת ההכשרה המקצועית-אורנה עצמו# 
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 תוכנית הלימודי� בסיעודתוכנית הלימודי� בסיעודתוכנית הלימודי� בסיעודתוכנית הלימודי� בסיעוד: : : : 20202020' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס

  

  :קורסי� על בסיסי� .1

האחיות .  תואר אקדמיתוכנית לימודי� להשתלמות מוכרת בסיעוד מיועדת לאחיות מוסמכות בעלות

  .נדרשות לעמוד בבחינת מיו# ובסו% ההשתלמות בבחינת רישוי ממשלתית

  :מוצע מגוו# השתלמויות בהיק% של כשנת לימוד אקדמית בנושאי� הבאי�

  :חטיבה אקוטית מבוגרי�  .א

  טיפול נמר' משולב �

  רפואה דחופה �

  :חטיבה אקוטית ילדי�  .ב

  טיפול נמר' פגי� �

  טיפול נמר' ילדי� �

  :קוטית כרוניתחטיבה א  .ג

  אונקולוגיה �

  נפרולוגיה �

  טפול מוגבר בחולה גריאטרי �

  :חטיבה כרונית  .ד

  רפואה ראשונית �

  סוכרת �

  :חטיבת מניעה  .ה

  ואה מונעתפר �

  מניעת זיהומי� �

  :ההשתלמויות בנושאי� הבאי�מוצעות כמו כ�   .ו

  מילדות  �

  חדר ניתוח �

  כיאטריה יפס �

עמידה . כ# של החטיבה ולימודי� קליני�הלימודי� כוללי� לימודי� עיוני� חלק� משותפי� לתחו� התו

 לתחו� התמחותה  המותרות תבהצלחה בהכשרה ובבחינת הרישוי מעניקי� לאחות מגוו# סמכויות ייחודיו

  . בהנחיות מקצועיות לתפקודה בשדה הקליני�רק לבוגרת הכשרה ספציפית זו ומעוגני

 :הדרכה קלינית .2

 התמחות תוכנית, הסבה לסמכות תוכניות, הגנריות בתוכניות קלינית בהדרכה לעסוק המורשי� אפיו#

  .טיפוליות במסגרות צוות כאנשי בסיסיי� ואחיות על קורסי�

  :הלומד    הגדרות

 ;לסמכות הסבה/הגנרית בתוכנית מיד תל– סטודנט �
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 ;בסיסי על בקורס תלמיד – מתמחה �

  .החדש לפעילות נדרשי� או חדשי� עובדי� – ותאח/אח �

  :הקליני    המדרי&    הגדרות

בשדה  לומדי� להדרכת מונתה/מונה, מורשה קליני מדרי" של הקריטריוני� פ"שע ,ת/"מוסמ ותאח/אח

 .ת/עובד בו קליני

 :הקליני    המדרי&    תפקיד    תאור

 יעדיפ "עבהתא� ו, נתו# קליני במער" ולהעריכו הלומד של הקלינית והתנסותו למידתו את לקד� אחראי

  .רלוונטיה הקליני בשדה, הלומד של הלימודי� תוכנית

 :סמכות

 או פעולות/ו הסיעוד פעולות של עצמאי לביצוע היתר על הפעילויות בפנקס בחתימה אישור �

 ;טיפול מיומנויות לרבות, אחיות/מתמחה/הסטודנט של חריגות

  .נתו# קליני בשדה הלומד של הקלינית לעשייה הגבולות קביעת �

  :אחריות

 שהוצבו עבור המטרות פ"ע, מוגדר ו�בתח הקלינית ותאו� ההתנסות תכנו# לניהול אחראי �

 ;הלומד

 ;הלומדי " עהנית#, הטיפול איכות להבטחת אחראי �

  .המטרות השגת מידת לגבי, הקלינית ההתנסות ובסיו� במהל" הלומד להערכת אחראי �

  :מורשה    קליני    מדרי&    למינוי    קריטריוני�

 ;הבריאות משרד מטע� רישוי תעודת ת/בעל ת/מוסמ" ותאח/אח �

 הועדהי "עאו  ג"המל ידי על בישראל מוכר המוכר אקדמי תואר או בסיעוד אקדמי תואר ת/בעל �

 ;החינו" במשרד תארי� והערכת להכרה

 ;שרלוונטי היכ# בסיסית על הכשרה כבוגר רישו� תעודת ת/בעל �

 של שנה ניסיו# נדרש בתחו� מתמחי� להדרכת הרלוונטי בתחו� לפחות שנה של קליני ניסיו# �

  ;בסיסי לע קורס סיו� לאחר

  .קלינית בהדרכה הסיעוד מינהל, הבריאות משרדי " עהמוכרת תעודה ת/בעל �

  :קלינית    בהדרכה    לעסוק    הכשרה

 משרד הבריאות ,הסיעוד מינהל י"ע המוכרת התוכנית פי על קלינית בהדרכה הכשרה תוכנית

  :מורשה    קליני    במדרי&    הכרה    הלי&

 :(Preceptors) הקליני השדה מתו" למדריכי� מתייחס ההכרה הלי"

 ס"מנהלת ביה דעת ועל בתאו� הסיעוד מנהלת י"ע יינת# קלינית בהדרכה לעסוק המועמד מינוי �

 .)אחות היא המשתל� בו במקו� למעט(לסיעוד 

 . הספר בית מנהלת י"ע ייעשה, מורשה קליני למדרי" המועמד למינוי אישור �

בקריטריוני�  המדרי" של ועמידתו הכשרתו על המעידי� המסמכי� כל לרבות המינוי כתבי �

 .מועסק בו במוסד האישי בתיקו יתויקו מורשה קליני למדרי"

 הנדרשי� למדרי" בקריטריוני� המדרי" של ועמידתו הכשרתו על המעידי� למסמכי� העתק �

 .כמדרי" משמש בו ההכשרה במוסד המדרי" בתיק יתויקו מורשה קליני
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 .מוגדרת לימודי� לתוכנית או/ו זמ# לפרק מורשה קליני המדרי" את יאשר ההכשרה מוסד �

  :מורשה    קליני    למדרי&    המינוי    חידוש

 .שני� 3-ל אחת המינוי את לחדש הסיעוד מנהלת בסמכות

 .אחת לשנה המוגדרת הלימודי� לתוכנית למינוי האישור את לחדש הספר בית מנהלת בסמכות

 :�הבאי הקריטריוני� פי על ייעשה מורשה קליני המדרי" לאישור זה הלי"

 בסול� 7 מעל הממוצע כשהציו#, ומציינ# מובנה הערכה בכלי הקליני המדרי" את לומדי� הערכת �

 .בהקבלה או 1-10 של

  .המדרי" את ס"ביה מנהלת או/ו הסיעוד מנהלת הערכת �

  :ופיקוח    בקרה

 י" עיבוצעו ואיכותה ההדרכה על פיקוח, הקריטריוני�פ "ע המדרי" מינוי על שוטפת בקרה �

 .לסיעודפר ת הסבי מנהלת

 .הבריאות במשרד הסיעוד מינהלי " עתבוצע בקרה �

  .הקלינית ההדרכה את שוט% באופ# ולשדרג איכות להבטיח הבקרה מטרת �

  :בקהילה    קליניי�    למדריכי�    מעבר    תקופת

 בינואר 1- לבי# ה 2007 בינואר 1-ה בי#, שני� שלוש על תעמוד ההנחיה למיסוד עד מעבר תקופת �

2010.  

 :הבאי� קריטריוני�פ ה"ע תבחר המעבר בתקופת המדריכי� קבוצת �

 המוכר אחר בתחו� או בסיעוד הבריאות משרד של רישוי תעודה ת/בעל ת/מוסמ" ותאח/אח �

 לימודי� בשלבי אחיות לרבות (2010 ינואר ב1 עד המעבר תואר בעל B.A ובתקופת, בישראל

 .)בסיעוד לתואר

 להדרכת הרלוונטי בתחו� לפחות שנה של יקלינ ניסיו# ,שרלוונטי היכ# בסיסי על קורס בוגר �

  בסיסי על קורס סיו� לאחר שנה של ניסיו# נדרש מתמחי�

 .קלינית בהדרכה הסיעוד מינהל, הבריאות משרדי " עהמוכרת תעודה ת/בעל �
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